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المحدودة المسؤولیةشركة ضمان الشام للوساطة والخدمات المالیة 
بیان الدخل الشامل
2016كانون األول 31للسنة المنتھیة في 

من ھذه البیانات المالیة21إلى1تشكل اإلیضاحات المرفقة من  وتقرأ معھا.جزءاً
3

2015 2016 إیضاح
لیرة سوریة لیرة سوریة

اإلیرادات
1,350,000 - إیرادات إدارة اصدار

89,545 214,154 3 إیرادات عمولة وساطة
6,052,657 7,198,491 إیرادات فوائد بنكیة

21,575 - إیرادات أخرى
7,513,777 7,412,645 مجموع اإلیرادات

المصاریف
(3,674,065) )5,955,191( 4 نفقات الموظفین

(185,949)  (169,216) واإلطفاءاتاالستھالكات
(4,796,200)  (6,552,871) 5 إداریة وعمومیةمصاریف 
(8,656,214) (12,677,278) مجموع المصاریف

500,460 9,581,012 6 محققة من بیع استثمارات محتفظ بھا للمتاجرةأرباح 
735,482 754,214 7 غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرةأرباح

63,569 98,307 عمالتالفروقات أسعار صرف أرباح
157,074 5,168,900 السنة قبل الضریبة صافي ربح

- )342,180( 8 مصروف ضریبة دخل
157,074 4,826,720 السنةصافي ربح

- - مكونات الدخل الشامل األخرى

157,074 4,826,720 الشامل للسنةالربح 
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شركة ضمان الشام للوساطة والخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة
بیان التغیرات في حقوق الشركاء 

2016كانون األول 31للسنة المنتھیة في 

من ھذه البیانات المالیة21إلى1تشكل اإلیضاحات المرفقة من  وتقرأ معھا.جزءاً
5

س المال أر
المدفوع

حتیاطي اال
الخسائر المتراكمةقانونيال

مجموع حقوق 
الشركاء

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
6201

110,655,582(54,470,343)165,000,000125,925كانون الثاني1الرصید في 
4,826,7204,826,720--الشامل للسنةالربح 

المحول إلى االحتیاطي القانوني 
-)516,890(516,890-)17(إیضاح 
115,482,302(50,160,513) 165,000,000642,815كانون األول 31الرصید في 

س المال أر
المدفوع

حتیاطي اال
الخسائر المتراكمةقانونيال

مجموع حقوق 
الشركاء

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
5201

85,608,596(54,501,622)140,000,000110,218كانون الثاني1الرصید في 
25,000,000--25,000,000)61الزیادة في رأس المال (إیضاح 

(110,088)(110,088)--رسم طابع زیادة رأس المال
157,074157,074--الشامل للسنةالربح 

القانوني المحول إلى االحتیاطي 
-(15,707)15,707-)17(إیضاح 
110,655,582(54,470,343)165,000,000125,925كانون األول 31الرصید في 



ضمان الشام للوساطة والخدمات المالیة المحدودة المسؤولیةشركة 
التدفقات النقدیةبیان 

2016كانون األول 31للسنة المنتھیة في 

من ھذه البیانات المالیة21إلى1تشكل اإلیضاحات المرفقة من  وتقرأ معھا.جزءاً
6

20162015إیضاح
لیرة سوریةلیرة سوریة

األنشطة التشغیلیة
5,168,900157,074قبل الضریبةالسنةربحصافي

تعدیالت للبنود التالیة:
(6,052,657))7,198,491(إیرادات الفوائد

1374,345140,992االستھالكات
1494,87144,957اتاإلطفاء

(63,569))98,307(فروقات أسعار صرف العمالت غیر المحققة
(735,482))754,214(7أرباح غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

)2,712,896((6,508,685)

تغیرات في رأس المال العامل:ال
(14,321,327)13,620,906استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

(1,331,201)2,631,924تأمینات نقدیة وأرصدة مدینة أخرى
(11,635,514)13,206,801ذمم دائنة ومستحقات

2,298,089)2,434,298(دائنة ألطراف ذات عالقةذمم 
یةاألنشطة التشغیل(المستخدمة في) منصافي التدفقات النقدیة

(31,498,638)24,312,437قبل الضریبة
-)342,180(8ضریبة الدخل المدفوعة
(31,498,638)23,970,257یةاألنشطة التشغیلمن (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدیة

األنشطة االستثماریة
(4,000,000))2,519,666(الودائع لدى المصارف 

(225,196))1,427,100(13ثابتة موجوداتشراء ال
(224,000)-14شراء الموجودات غیر الملموسة

7,237,0185,574,661فوائد مقبوضة
3,290,2521,125,465األنشطة االستثماریةمنصافي التدفقات النقدیة

تمویلیةاألنشطة ال
25,000,000-الزیادة في رأس المال

(110,088)-رسم طابع زیادة رأس المال
24,889,912-األنشطة التمویلیة منصافي التدفقات النقدیة

98,30763,569أثر تغیر أسعار الصرف
(5,419,692)27,358,816النقد وما في حكمھفي (النقص) الزیادة 

23,783,77629,203,468السنةفي أول وما في حكمھالنقد

951,142,59223,783,776كانون األول 31فيالنقد وما في حكمھ



المسؤولیةضمان الشام للوساطة والخدمات المالیة المحدودةشركة 
إیضاحات حول البیانات المالیة

2016كانون األول 31للسنة المنتھیة في 

7

معلومات عن الشركة.1
شام للوساطة والخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة ("الشركة") في الجمھوریة العربیة السوریة بموجب قرار وزارة الضمانتم تأسیس شركة 

سجل التجاري رقم البموجب إن الشركة مسجلة كشركة محدودة المسؤولیة .2008تشرین األول30تاریخ /2862/رقم االقتصاد والتجارة 
خالل عام لیرة سوریة 165,000,000لیرة سوریة تمت زیادتھ إلى140,000,000قدرهمال برأس2010آذار 9تاریخ 9515
: التالیةنشطةاألالشركةتمارس. 2015

تقدیم االستشارات وتحلیل ونشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالیة.-
الوساطة في األوراق المالیة لحساب الشركة ولحساب الغیر.ممارسة -
األولیة دون تعھد بالتغطیة.إدارة اإلصدارات -

.2008تشرین األول 14منحت ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة الشركة الموافقة األولیة على التأسیس بتاریخ 
.2009أذار30/م) بتاریخ 54وتم منح الشركة الترخیص النھائي من قبل ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة بموجب القرار رقم (

وعلى العضویة 2009تشرین األول 11/ تاریخ 471كما حصلت الشركة على العضویة لدى سوق دمشق لألوراق المالیة بموجب القرار رقم /
.2010حزیران 6/ ت بتاریخ 579لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي بموجب القرار رقم 

ن ھیئة األوراق واألسواق المالیة./م الصادر ع76بقرار رقم /2010آب 2باشرت الشركة أعمالھا في 
تقدیم االستشارات وتحلیل ونشر تجمید نشاطي 2011تشرین األول 5بتاریخ و-ر/ 1266بموجب القرار رقم قرر مجلس المفوضین 

ادارة المفوضین على تفعیل نشاط. وافق مجلس اھمئلیة دون تعھد بالتغطیة، دون إلغاالمعلومات المتعلقة باألوراق المالیة وإدارة اإلصدارات األو
.2015آب 18م تاریخ / 102د بالتغطیة بموجب القرار رقم ولیة دون تعھاألاالصدارات

.حوش بالس653درعا العقار رقم استراد-ریف دمشق عنوان الشركة المختار ھو 

ة شام المساھمة المغفلة القابضة.تعتبر الشركة شركة تابعة لشرك

السیاسات المحاسبیة الھامةإعداد البیانات المالیة وملخص أسس .2
البیانات المالیةإعدادأسس 2.1

الصادرة من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة. معاییر التقاریر المالیة الدولیةلوفقاًللشركة تم إعداد البیانات المالیة -
العملة الرئیسیة للشركة.تم عرض البیانات المالیة باللیرات السوریة والتي تمثل -
لمبدأ التكلفة التاریخیة - لعادلة بتاریخ للمتاجرة والتي تظھر بالقیمة االمحتفظ بھااالستثماراتباستثناءتم إعداد البیانات المالیة وفقاً

البیانات المالیة.
كة یعتبر االقتصاد الذي تعمل بھ الشربعد األخذ بعین االعتبار أحدث مؤشر رسمي ألسعار المستھلك والمؤشرات النوعیة األخرى، ال-

ذا تضخم مرتفع.اقتصاداً

واإلفصاحاتلتغیرات في السیاسات المحاسبیةا2.2

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة
تطبیق معاییر الشركة بإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة ھي مطابقة لتلك التي تم استخدامھا في السنة السابقة. قامت 

1) الجدیدة والمعدلة التالیة التي أصبحت نافذة ابتداء من IFRIC) وتفسیرات لجنة تفسیر المعاییر الدولیة (IFRSالتقاریر المالیة الدولیة (
أدائھا المالي.. إن تطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة لیس لھ أي تأثیر على المركز المالي للشركة أو 2016كانون الثاني 

"الحسابات التنظیمیة المؤجلة"-14معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
ھو معیار اختیاري یسمح للمنشأة التي تخضع أنشطتھا إلى اسعار محددة بموجب قوانین باالستمرار 14إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

صدة الحسابات التنظیمیة المؤجلة عند تبني معاییر التقاریر المالیة الدولیة للمرة األولى. إن بتطبیق معظم السیاسات المحاسبیة الحالیة ألر
یجب ان تعرض الحسابات التنظیمیة المؤجلة كبنود مستقلة في بیان المركز المالي 14المنشآت التي تتبنى معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

نود مستقلة في بیان األرباح والخسائر وبیان الدخل الشامل. یتطلب المعیار اإلفصاح عن طبیعة وتعرض الحركة في أرصدة ھذه الحسابات كب
ب عداد إاالسعار المحددة بموجب قوانین للمنشأة والخطر المتعلق بھا، وأثر تحدید االسعار على بیاناتھا المالیة. وحیث أن الشركة تقوم أصالُ

لمالیة الدولیة، وأنھا غیر مرتبطة بأي أنشطة خاضعة ألسعار محددة، فإن ھذا المعیار ال ینطبق على بیاناتھا المالیة وفق معاییر التقاریر ا
الشركة.

االرتباطات المشتركة: المحاسبة عن االستحواذ على الحصص-11تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
من المشارك في العملیات المشتركة الذي یقوم بمحاسبة االستحواذ على حصص 11تتطلب التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

یشكل نشاط العملیة المشتركة مشروع أعمال، بأن یطبق المبادئ المالئمة لمحاسبة تجمیع األعمال في معیار التقاریر في عملیة مشتركة، حیث 
في العملیة المشـتركة ال یتم إعادة قیاسھا عند االسـتحواذ على حصـة 3المالیة الدولي رقم  بأن الحصة المملوكة مسبقاً . توضح التعدیالت أیضاً
لعملیات المشـتركة في حـال االحتفاظ بالسـیطرة المشتركة. باإلضافة إلى ذلك، تمت إضافة استثناء لنطاق معیار التقاریر إضافیة في نفـس ا
من أجل تحدید أن التعدیالت ال تنطبق عندما تكون األطراف التي تتشارك السیطرة، بما فیھا المنشأة التي تعد التقاریر، 11المالیة الدولي رقم 

یطرة المشتركة من نفس الطرف المسیطر النھائي. تنطبق التعدیالت على كلٍّ من االستحواذ األولي لحصة في العملیة المشتركة تقع تحت الس
واستحواذ أي حصص إضافیة في نفس العملیة المشتركة وتكون نافذة التطبیق بأثر مستقبلي. لیس لھذه التعدیالت أي أثر على الشركة بسبب 

ى حصة في عملیة مشتركة خالل السنة.عدم وجود استحواذ عل
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: توضیح الطرق المقبولة لالستھالكات واإلطفاءات38ومعیار المحاسبة الدولي رقم 16تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
وھو أن االیرادات تعكس نمط المنافع 38ومعیار المحاسبة الدولي رقم 16توضح ھذه التعدیالت المبدأ الوارد في معیار المحاسبة الدولي رقم 

المتولدة من تشغیل المشروع (والذي یشكل األصل جزء منھ) بدال من المنافع االقتصادیة التي یتم استھالكھا من خالل استخدام االقتصادیة
ي فاألصل. ونتیجة لذلك، فإن األسلوب القائم على اإلیرادات ال یمكن استخدامھ في استھالك الممتلكات واآلالت والمعدات، ویمكن أن یستخدم 

ألن الشركة ال حاالت محدودة جدا في إطفاء األصول غیر الملموسة. تطبق ھذه التعدیالت بأثر مستقبلي. ولیس لھا أي أثر على الشركة نظراً
تستخدم األسلوب القائم على اإلیرادات في استھالك أصولھا غیر المتداولة.

یانات المالیة المنفصلة: طریقة حقوق الملكیة في الب27تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
تسمح ھذه التعدیالت للمنشآت باستخدام طریقة حقوق الملكیة في محاسبة االستثمارات في الشركات التابعة والمشاریع المشتركة والشركات 

ریقة حقوق الملكیة تغیر إلى طالزمیلة في البیانات المالیة المنفصلة الخاصة بھا. المنشآت التي تطبق معاییر التقاریر المالیة الدولیة واختارت أن
في بیاناتھا المالیة المنفصلة یجب أن تطبق ھذا التغییر بأثر رجعي. لیس لھذه التعدیالت أي أثر على البیانات المالیة للشركة.

):2014–2012التحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة -

: األصول غیر المتداولة المحتفظ بھا برسم البیع والعملیات غیر المستمرة5قم معیار التقاریر المالیة الدولي ر◄
: األدوات المالیة: االفصاحات7معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
: امتیازات الموظفین19معیار المحاسبة الدولي رقم ◄
: التقاریر المالیة المرحلیة34معیار المحاسبة الدولي رقم ◄

أن یكون لھذه التعدیالت أي أثر جوھري على الشركة.ال یتوقع

: مبادرة اإلفصاح:1التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -

معیار المحاسبة الدولي رقم 1التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  بل توضح المتطلبات 1"عرض البیانات المالیة" ال تغیر جوھریاً
ھذه التعدیالت توضح:الحالیة للمعیار. 

1متطلبات األھمیة النسبیة في معیار المحاسبة الدولي رقم ◄
أن بنود محددة في بیاني األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر وبیان المركز المالي یمكن عرضھا بشكل منفصل◄
أن المنشآت لدیھا المرونة في ترتیب عرض اإلیضاحات حول البیانات المالیة◄
بطریقة حقوق الملكیة یجب أن◄ الحصة من الدخل الشامل اآلخر في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة التي یتم معالجتھا محاسبیاً

إلى األرباح والخسائر وأخرى لن یتم إعادة تصنیفھا الحق ً اًعرضھا بشكل مجمع في بند واحد، وتصنیفھا إلى بنود سیتم إعادة تصنیفھا الحقا
ح والخسائر.إلى االربا

على ذلك، فإن التعدیالت توضح المتطلبات التي تطبق عند عرض مجامیع فرعیة إضافیة في بیان المركز المالي وبیاني األرباح  عالوًة
والخسائر والدخل الشامل اآلخر. لیس لھذه التعدیالت أي أثر على الشركة.

منشآت االستثمار: تطبیق 28، ومعیار المحاسبة الدولي رقم 12و10التعدیالت على معیاري التقاریر المالیة الدولیین رقم -
استثناء توحید البیانات المالیة:

. توضح التعدیالت على 10تتناول التعدیالت المسائل التي ظھرت عند تطبیق استثناء منشآت االستثمار في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
أن اإلعفاء من عرض بیانات مالیة موحدة ینطبق على المنشأة األم التابعة لمنشأة استثمار، عند قیام منشأة 10معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

االستثمار بقیاس جمیع الشركات التابعة لھا بالقیمة العادلة.

على ذلك، فإن التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  نشأة استثمار والتي لیست منشأة استثمار توضح أن الشركة التابعة لم10عالوًة
ثمار تقاس تبحد ذاتھا وتقدم خدمات مساندة لمنشأة االستثمار ھي فقط التي یتم توحید بیاناتھا المالیة. جمیع الشركات األخرى التابعة لمنشأة االس

یق طریقة حقوق الملكیة، بإبقاء قیاس القیمة العادلة للمستثمر، عند تطب28بالقیمة العادلة. تسمح التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
الذي تطبقھ منشأة استثمار زمیلة أو مشروع مشترك على حصصھا في شركاتھا التابعة. تطبق ھذه التعدیالت بأثر رجعي ولیس لھا أي تأثیر 

على الشركة باعتبار أن الشركة ال تطبق استثناء التوحید.
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معاییر وتفسیرات التقاریر المالیة الدولیة الصادرة أو المعدلة وغیر نافذة التطبیق2.3

كة تطبیق حتى تاریخ اصدار البیانات المالیة للشركة، تعتزم الشرفیما یلي المعاییر والتفسیرات الجدیدة أو المعدلة الصادرة وغیر نافذة للتطبیق 
ھذه المعاییر، إن لزم االمر، عندما تصبح ساریة المفعول.

"األدوات المالیة" -9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
األدوات المالیة 9التقاریر المالیة الدولي رقم ) النسخة النھائیة من معیار IASB، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة (2014في تموز 

االعتراف والقیاس وكل اإلصدارات السابقة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم -األدوات المالیة 39لیحل محل المعیار المحاسبي الدولي رقم 
األدوات المالیة: التصنیف والقیاس، وتدني القیمة ومحاسبة كافة الجوانب الثالثة لمشروع محاسبة9. یجمع معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 9

، مع السماح 2018كانون الثاني 1نافذ للتطبیق على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 9التحوط. إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ر رجعي، إال أن عرض معلومات المقارنة لیس إلزامیاً. بالنسبة بالتطبیق المبكر لھ. باستثناء محاسبة التحوط، یجب تطبیق ھذا المعیار بأث

لمحاسبة التحوط، یتم تطبیق متطلبات المعیار على اساس مستقبلي، مع بعض االستثناءات المحددة. ال یتوقع أن یكون لھذا المعیار أثر على
الشركة.

الزبائناإلیرادات من العقود مع-15معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
. أسس المعیار لنموذج من خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة عن 2014في أیار 15تم إصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

أو الخدمات عالعقود المبرمة مع الزبائن. وفقا للمعیار یتم االعتراف باإلیراد لیعكس المبلغ الذي تتوقع الشركة أن یكون لھا حق فیھ مقابل السل
إلیرادات. االمقدمة للزبائن. إن معیار اإلیرادات الجدید سیحل محل جمیع متطلبات معاییر التقاریر المالیة الدولیة الحالیة المتعلقة باالعتراف ب

. مع السماح بالتطبیق 2018كانون الثاني 1یتطلب المعیار التطبیق بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
ثر المالي ألالمبكر. ال تزال الشركة تقوم بمراجعة تأثیر ھذا المعیار الجدید وبالتالي فإنھا ستحتاج إلى مزید من التقییمات في المستقبل لتحدید ا

على بیاناتھا المالیة.

: البیع أو المساھمة باألصول بین المستثمر 28ولي رقم ومعیار المحاسبة الد10التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
وشركتھ الزمیلة أو مشاریعھ المشتركة:

بالتعامل مع فقدان السیطرة على شركة 28ومعیار المحاسبة الدولي رقم 10تتناول التعدیالت التباین بین معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ركة زمیلة أو مشروع مشترك. توضح التعدیالت أن الربح أو الخسارة الناتجة عن بیع أصول أو تابعة تم بیعھا أو المساھمة بھا لصالح ش

، بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ 3المساھمة بھا والتي تمثل عمل تجاري، كما ھو معرف في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ح أو خسارة ناتجة عن بیع أو المساھمة بأصول ال تمثل عمل تجاري، یتم االعتراف بھا المشترك، یتم االعتراف بھ بشكل كامل. بینما أي رب

فقط بحدود حصص المستثمر غیر ذي الصلة في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بتأجیل تاریخ نفاذ 
نى تطبیق ھذه التعدیالت بوقت مبكر یجب أن تطبقھا على أساس مستقبلي.ھذه التعدیالت إلى أجل غیر مسمى، ولكن المنشأة التي تتب

مبادرة اإلفصاح-7التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
بیان التدفقات النقدیة ھي جزء من مبادرة اإلفصاح لمجلس معاییر المحاسبة الدولیة والتي 7إن التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

، بما ةتطلب من المنشأة تقدیم اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي البیانات المالیة من تقییم التغیرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمویلیت
معلومات رفي ذلك التغیرات الناتجة عن التدفقات النقدیة والتغیرات غیر النقدیة. عند تطبیق التعدیالت للمرة األولى، ال یطلب من المنشآت توفی

، مع السماح بالتطبیق المبكر. 2017كانون الثاني 1مقارنة للفترات السابقة. ھذه التعدیالت نافذة للتطبیق للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
إن تطبیق ھذه التعدیالت سینتج عنھ تقدیم إفصاح اضافي من قبل الشركة.

االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة للخسائر غیر المحققة-12الدولي رقم التعدیالت على معیار المحاسبة -
دي ؤتوضح التعدیالت بأن المنشأة یجب أن تأخذ بعین االعتبار فیما إذا كان القانون الضریبي یحد من مصادر الربح الخاضع للضریبة، مما قد ی

على ذلك، فإن التعدیالت توفر توجیھات حول كیفیة الى حدوث اقتطاعات من استردادات الفروقات الضریبیة المؤق تة القابلة لالقتطاع. عالوةً
دات وقیام المنشاة بتحدید األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة وتشرح الحاالت التي یتضمن فیھا الربح الخاضع للضریبة استردادا لبعض الموج

بأكثر من قیمتھا الدفتریة.
ه التعدیالت بأثر رجعي. ولكن عند التطبیق األولي لھذه التعدیالت، فإن التغییر على الرصید االفتتاحي لحقوق یتوجب على المنشآت تطبیق ھذ

الملكیة ألقدم فترة مقارنة یتم االعتراف بھ في الرصید االفتتاحي لألرباح المحتجزة (أو في مكون آخر من مكونات حقوق الملكیة، كما ھو
ین الرصید االفتتاحي لألرباح المحتجزة والمكونات األخرى لحقوق الملكیة. المنشآت التي تطبق ھذا االعفاء مناسب)، بدون توزیع التغییر ب
یجب علیھا االفصاح عن ذلك.

مع السماح بالتطبیق المبكر. وفي حال طبقت المنشأة 2017كانون الثاني 1إن ھذه التعدیالت نافذة للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
دیالت لفترات سابقة، یجب علیھا اإلفصاح عن ذلك. ال یتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر على الشركة.التع
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2

الدولیة وغیر نافذة للتطبیق (تتمة)المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة 2.3

تصنیف وقیاس معامالت الدفع على أساس األسھم-2التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
نب الدفع على اساس األسھم والتي تناولت ثالث جوا2أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

مرئیسیة: تأثیر شروط االستحقاق على قیاس معامالت الدفع على اساس األسھم التي یتم تسویتھا نقدا، تصنیف معامالت الدفع على اساس األسھ
ع فعندما یترتب على صافي مبلغ التسویة التزام ضریبة مقتطعة، والمعالجة المحاسبیة في الحالة التي یؤدي فیھا التعدیل على شروط معاملة د

.على أساس األسھم الى تغییر في تصنیف ھذه المعاملة من معاملة یتم تسویتھا نقدا الى معاملة یتم تسویتھا باستخدام أدوات حقوق الملكیة
ي فعند البدء بالتطبیق، یجب على المنشآت القیام بتطبیق التعدیالت من دون إعادة عرض الفترات السابقة، إال أنھ یسمح بالتطبیق بأثر رجعي
1دحال كان التطبیق لجمیع التعدیالت الثالثة مع توافر شروط أخرى. إن ھذه التعدیالت نافذة للتطبیق للفترات السنویة التي تبدأ في أو بع

مع السماح بالتطبیق المبكر. ال یتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر على البیانات المالیة للشركة. 2018كانون األول 

عقود اإلیجار-16لتقاریر المالیة الدولي رقم معیار ا-
عقود اإلیجار، 17والذي حل محل معیار المحاسبة الدولي رقم 2016في كانون الثاني 16تم اصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

15قد ایجار، تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم تحدید فیما إذا كانت االتفاقیة تتضمن ع4وتفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم 
تقییم جوھر العملیات التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإلیجار. إن 27الحوافز، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم –اإلیجار التشغیلي 

ح الخاص بعقود االیجار، ویتطلب من المستأجرین أن یحدد مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصا16معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
یقوموا بالمحاسبة عن جمیع عقود االیجار وفق نموذج موحد ضمن بیان المركز المالي بشكل مشابھ للمحاسبة عن عقود اإلیجار التمویلیة وفق

وھما استئجار الموجودات منخفضة القیمة (مثل . یتضمن المعیار استثنائین فیما یتعلق باالعتراف باإلیجار17معیار المحاسبة الدولي رقم 
أجھزة الحاسب الشخصي) وعقود االیجار قصیرة األمد (عقود االیجار لمدة سنة أو ألقل من سنة). في تاریخ البدء باإلیجار، یقوم المستأجر

ل). أجر خالل فترة اإلیجار (حق استخدام األصباالعتراف بالتزام متعلق بدفع االیجار (التزام االیجار) وبأصل یمثل حق استخدام األصل المست
یتوجب على المستأجرین االعتراف بشكل منفصل بمصروف الفائدة على التزام اإلیجار ومصروف االستھالك على حق استخدام األصل. یجب 

نتیجة یر في دفعات االیجار المستقبلیةعلى المستأجرین إعادة قیاس التزام االیجار عند وقوع أحداث معینة (مثل التغیر في مدة اإلیجار أو التغ
ب االتغیر في مؤشر أو معدل مستخدم لتحدید قیمة ھذه الدفعات). یقوم المستأجر باالعتراف بمبلغ إعادة قیاس التزام االیجار كتعدیل على حس

حق استخدام األصل.

لتغیر في مدة اإلیجار أو التغیر في دفعات االیجار المستقبلیة یجب على المستأجرین إعادة قیاس التزام االیجار عند وقوع أحداث معینة (مثل ا
لى عنتیجة التغیر في مؤشر أو معدل مستخدم لتحدید قیمة ھذه الدفعات). یقوم المستأجر باالعتراف بمبلغ إعادة قیاس التزام االیجار كتعدیل 

حساب حق استخدام األصل.

لم تتغیر بشكل جوھري عن المحاسبة الحالیة وفق معیار 16معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم المحاسبة عن عقود اإلیجار بالنسبة للمؤجر وفق 
17. یستمر المؤجر بتصنیف كافة عقود االیجار باستخدام نفس مبدأ التصنیف المتبع في معیار المحاسبة الدولي رقم 17المحاسبة الدولي رقم 

التشغیلي.والتمییز بین نوعین من االیجار: التمویلي و

من المؤجر والمستأجر القیام بإفصاحات أكثر مما یتطلبھ معیار المحاسبة الدولي رقم 16یتطلب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  . 17أیضاً
سماح بالتطبیق المبكر مع ال2019كانون الثاني 1نافذ للتطبیق للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 16إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

. للمستأجر الخیار بتطبیق المعیار إما بأثر رجعي كامل او بأثر رجعي 15ولكن لیس قبل تطبیق المنشأة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
جدید وبالتالي ثر بھذا المعیار المعدل. تسمح األحكام االنتقالیة للمعیار ببعض االعفاءات. ال تزال الشركة تقوم بمراجعة عقود اإلیجار التي قد تتأ

فإنھا ستحتاج إلى مزید من التقییمات في المستقبل لتحدید األثر المالي على بیاناتھا المالیة.

أھم االجتھادات والتقدیرات المحاسبیة2.4

باإلضافة والمطلوبات في البیانات المالیة،إن إعداد البیانات المالیة یتطلب من إدارة الشركة القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیمة الموجودات 
إلى اإلفصاح عن المطلوبات المحتمل أن تطرأ. كما أن ھذه التقدیرات واالجتھادات تؤثر في االیرادات والمصاریف والمخصصات وكذلك في 

التغیرات في القیمة العادلة التي تظھر ضمن بیان الدخل الشامل.

یة المتعلقة با یات الرئیس تقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في تاریخ البیانات المالیة والتي قد ینتج عنھا مخاطر ھامة من إن الفرض لتقدیرات المس
ھي كما یلي:القادمة الممكن أن تؤدي الى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة خالل السنة 
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تدني قیم الموجودات غیر المالیة
األصل. وإذا وجد أي مؤشر من ھذا النوع، ةتقوم الشركة في تاریخ بیان المركز المالي بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة تدني قیم

راف بتدني تتقوم الشركة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل. في حال تبین أن قیمة األصل المسجلة أكبر من القیمة القابلة لالسترداد یتم االع
قیمة األصل حتى تعادل القیمة القابلة لالسترداد.

دید ما إذا كان ھناك أیة داللة على أن خسارة تدني معترف بھا ألصل في السنوات السابقة عدا عن الشھرة في تاریخ كل بیان مركز مالي یتم تح
التدني یتم عكس خسارةلم تعد موجودة أو أنھا قد انخفضت. إذا وجدت ھذه الحالة ، تقوم الشركة بتقییم المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصل.

ھناك تغیر في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ األصل القابل لالسترداد منذ االعتراف بآخر خسارة في تدني المعترف بھا ألصل فقط إذا كان 
إلى مبلغھ القابل لالسترداد.لألصلالقیمة، وإذا كانت الحالة كذلك، یتم زیادة القیمة الدفتریة 

مبدأ االستمراریة
الستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى الرغم من حالة عدم االستقرار قامت إدارة الشركة بتقدیر مدى قدرة الشركة على ا

تساعدھا لالتي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة وحالة عدم التیقن المستقبلیة فإن إدارة الشركة متأكدة من أن الشركة لدیھا الموارد الكافیة
نظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست على درایة بأیة امور جوھریة من الممكن أن تثیر على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي الم

علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة على أساس مبدأ االستمراریة. ھامة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناًء شكوكاً

الثابتة موجوداتالاألعمار المقدرة الستخدام 
االستخدام عتباراالالثابتة لغرض حساب االستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ بعین موجوداتالشركة بتحدید األعمار المقدرة للتقوم إدارة 

لمستقبلیة عندما ا. تقوم اإلدارة بمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار المقدرة بشكل سنوي ویتم تعدیل نسب االستھالك للموجوداتالمتوقع والمتراكم 
تعتقد اإلدارة بأن األعمار المقدرة تختلف عن التقدیرات السابقة.

الضرائب
ھناك فرضیات غیر مؤكدة فیما یتعلق بتفسیر قوانین الضرائب وكذلك مبالغ وزمن الدخل المستقبلي الخاضع للضریبة. عند األخذ في االعتبار

والطبیعة الطویلة األجل لإلرتباطات التعاقدیة الحالیة وتعقیداتھا، فإن الفروقات بین النتائج الفعلیة النطاق الواسع للعالقات التجاریة الدولیة، 
واالفتراضات المأخوذة مسبقا، والتعدیالت الالحقة لتلك االفتراضات قد تتطلب تعدیالت مستقبلیة لمخصص ضریبة الدخل المسجل مسبقا. لقد 

تقدیرات معقولة، والتي تعتمد على عوامل متعددة، كالخبرات من إجراءات تدقیق سابقة من قبل قامت الشركة بتكوین مخصصات بناء على
الجھات الضریبیة واالختالف في تفسیر بنود الضرائب ما بین الجھات الضریبیة والشركة.

السیاسات المحاسبیة الھامة2.5

ألھم السیاسات المحاسبیة  التالیة:أعدت البیانات المالیة المرفقة وفقاً

تـحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریفأ. 
العترافلیتم االعتراف باإلیراد فقط عندما یكون من المحتمل أن المنافع االقتصادیة سوف تتدفق إلى الشركة، فیما یلي المقاییس المتبعة 

باإلیراد:

التشغیلیة اإلیرادات§
شروط قا لطبلى الزبون إالمالیة عند تقدیم ھذه الخدمات بشكل نھائي وخدمات الوساطةیتم االعتراف باإلیراد الناتج عن االستشارات

العقد المتفق علیھ لتأدیة ھذه الخدمة.

إیرادات الفوائد§
باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي.تحققھایتم اثبات إیرادات الفوائد عند

ب. المعامالت بالعمالت األجنبیة
المعامالت المسجلة بالعمالت األجنبیة، بأسعار الصرف الحرة السائدة في تاریخ إجراء المعامالت. كما یعاد تحویل الموجودات یجري قیـد 

لفروقات تسجل جمیع اوااللتزامات ذات الطبیعة النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ بیان المركز المالي.
في بیان الدخل الشامل.یات التحویلالناتجة عن عمل
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ج. النقد وما في حكمھ
ذات واألرصدة لدى البنوك والودائع قصیرة األجلالنقد في الصندوقاعداد بیان التدفقات النقدیة، فإن النقد وما في حكمھ یشمل علىلغرض
منھا حسابات السحب على المكشوف.استحقاقتواریخ  تقع خالل ثالثة أشھر أو أقل محسوماً

الثابتةموجوداتد. ال
ھا ستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. یتم تغییر طریقة استھالك الموجودات الثابتة وعمركلفة بعد خصم االتالثابتة بالیتم تقییم الموجودات 

سبي.االزمني عند تغیر نمط استھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھا وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر المح

العتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال یكون ھناك منافع اقتصادیة متوقعة من استخدامھ أو استبعاده. أیة أرباح أو خسائر تنجم یتم عدم ا
األصل تحتسب على أنھا الفرق بین عوائد استبعاد األصل وقیمة األصل المستبعد. تسجل ھذه األرباح أو الخسائر في بیان الدخل استبعادعن 

ضمن بند إیرادات أو مصاریف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد األصل فیھا.

ید التشغیل.ال یتم استھالك المشاریع قید التنفیذ حتى تصبح جاھزة لالستخدام وتوضع ق

غیر الملموسةموجوداتال. ھـ
غیر الملموسة عند شرائھا بالتكلفة وفیما بعد یتم تقییمھا بالتكلفة مطروحا منھا أیة مخصصات لإلطفاء وأیة مخصصات موجوداتالیتم تسجیل 

محددة.ذات أعمار إنتاجیة محددة وغیرموجوداتغیر الملموسة إلى موجوداتالمتعلقة بتدني قیمتھا. تقسم 

ال حیتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لدیھا أعمار إنتاجیة محددة على مدى األعمار االقتصادیة ویتم تقییمھا من حیث تدني القیمة في
عماروجود مؤشر لتدني قیم تلك الموجودات غیر الملموسة. تتم مراجعة فترة االطفاء وطریقة اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات األ

المحددة في نھایة كل سنة مالیة على األقل.

إما اإن التغیرات في العمر الزمني لألصل غیر الملموس أو التغیر في نمط استھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھ تتم معالجتھ
یف لى أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي. كما تسجل مصاربتغییر فترة اإلطفاء أو طریقة اإلطفاء أیھما أكثر مالئمة. وتعالج ھذه التغییرات ع

إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات العمر المحدد في بیان الدخل الشامل مع العناصر المشابھة لھا من حیث الطبیعة.

إما لكل أصل ملموس أما الموجودات غیر الملموسة التي عمرھا الزمني غیر محدد، ال یتم إطفاؤھا ولكن تتم مراجعة التدني في قیمتھا سنویاً
لتحدید ما إذا كان العمر غیر المح ّ د دعلى حدة أو على مستوى الوحدات المنتجة للنقد. تتم مراجعة العمر الزمني لألصل غیر الملموس سنویا

ر محدد إلى عمر زمني محدد یكون على ال یزال لھ ما یؤیده بتاریخ إعداد البیانات المالیة، وإذا ثبت غیر ذلك، فإن التغییر من عمر زمني غی
أساس مستقبلي. 

یتم احتساب األرباح أو الخسائر عند استبعاد أصل غیر ملموس على أنھا الفرق بین النقد المحصل من البیع والقیمة المدرجة لألصل ویتم 
غیر الملموسة في بیان الدخل الشامل.موجوداتالإثباتھا في بیان الدخل الشامل. یتم إثبات خسائر تدني قیمة 

لمتبقیة على طول عمرھا اإلنتاجي.إلى قیمتھا اموجوداتالیتم احتساب االطفاءات بطریقة القسط الثابت وذلك لتخفیض قیمة 

ذمم دائنة ومستحقاتو. 

أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بھا من قبل المورد.موادیتم إثبات االلتزامات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل لل

موجودات مالیة بغرض المتاجرةز. 
ھا في المستقبل القریب أو تكون عبارة ئبغرض بیعھا أو اعادة شراالتي یتم شراؤھا موجوداتھي تلك البغرض المتاجرةالمالیة موجوداتال

في المدى القریب.واحدةةكمحفظعن جزء من محفظة تدار  ویكون ھناك دلیل فعلي حالي على أنھا ستحقق ربحاً
ل لقیمة العادلة عند الشراء (تقید مصاریف االقتناء في بیان الدخل الشامابیان المركز المالي بيیتم تسجیل الموجودات المالیة بغرض المتاجرة ف

ي فة بالقیمة العادلة ویتم تسجیل التغیرات الالحقة في القیمة العادلة في بیان الدخل الشاملعند الشراء)، ویعاد تقییمھا في تاریخ البیانات المالی
.نفس فترة حدوث التغیر
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الدخلح. ضریبة 
للقوانین النافذة في الجمھوریة العربیة السوریة. یخضع الدخل للضرائب وفقاً

ط. المخصصات
أو متوقع) ناتج عن حدث سابق وإن تكلفة تسویة االلتزام محتملة ویمكن قیاسھا قانونيیتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام (

بموثوقیة. 

. القیم العادلةي
التجار المعلنة ریتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة بنشاط في األسواق المالیة المنتظمة بالرجوع إلى أسعـار السوق المعلنة أو أسعا

في السوق (أسعار العطاءات للمراكز الطویلة وأسعار عند الطلب للمراكز القصیرة)، من غیر أي حسومات لتكالیف المعامالت. 
أحدث تالنسبة لألدوات المالیة التي ال توجد لھا سوق نشطة، فأنھ یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام تقنیات التقییم، وقد تشمل تلك التقنیاب

نقدیة التحلیل التدفقاتأوبالرجوع إلى القیمة السوقیة الحالیة ألداة أخرى مشابھة لھا بصورة جوھریةأومعامالت السوق دون شروط تفضیلیة
المخصومة أو نماذج تقییم أخرى.

. التقاصك
انوني إذا كان ھناك حق قللشركة المركز الماليبیانالمبلغ الصافي في وإظھاربین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المقاصةإجراءیتم 

ي فالمطلوبات ق الموجودات وتسویة یتحقلصافي المبلغ،لتسویتھا على أساس وأن ھناك نیة قائم وملزم إلجراء المقاصة بین المبالغ المسجلة،
.الوقتذات

ل. انخفاض قیمة الموجودات المالیة
تقوم الشركة في تاریخ بیان المركز المالي بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة األصل المالي أو مجموعة الموجودات 

المالیة.

المسجلة بالتكلفة المطفأةالموجودات 
في حال وجود دلیل موضوعي على تكبد خسارة ناجمة عن انخفاض في قیمة الذمم المدینة المسجلة بالقیمة المطفأة، یتم قیاس مبلغ الخسارة 

لمستقبلیة التي لم یتكبدھا) الئتمان اعلى أنھ الفرق بین المبلغ المسجل لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة (باستثناء خسائر ا
بسعر الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي (أي سعر الفائدة الفعلي الذي یتم حسابھ عند االعتراف األولي). یتم تخفیض المبلغ  لمسجل امخصوماً

اذا انخفض أو زاد مبلغ خسارة انخفاضلألصل من خالل مخصص الخسائر االئتمانیة ویتم االعتراف بمبلغ الخسارة في األرباح أو الخسائر.
القیمة في فترة الحقة، یتم تسجیل االنخفاض أو الزیادة بتعدیل المخصص. 

بتقییم ما إذا كان یوجد دلیل موضوعي على  القیمة بشكل منفرد للموجودات المالیة التي تعتبر ھامة بشكل منفرد، انخفاضتقوم الشركة أوالً
وجودات المالیة التي ال تعتبر ھامة بشكل منفرد. وإذا حددت الشركة عدم وجود دلیل موضوعي على انخفاض وبشكل منفرد أو جماعي للم

أم ال، تقوم بتضمین األصل في مجموعة من الموجودات المالیة ذات سمات مشابھ ةالقیمة ألصل مالي یتم تقییمھ بشكل منفرد، سواء كان ھاماً
التي الموجودات المالیة التي یتم تقییم انخفاض قیمتھا بشكل منفرد وتضمینقیمتھم بشكل جماعي. ال یتم ویتم تقییم انخفاض االئتمانلمخاطر 

بخسائر ناجمة عن انخفاض قیمتھا في التقییم الجماعي النخفاض القیمة.االعترافیتم أو یستمر 

ض بشكل موضوعي بحدث معین وقع بعد االعتراف بانخفاضإذا انخفض مبلغ خسارة انخفاض القیمة، في فترة الحقة، وكان یمكن ربط االنخفا
نالقیمة، یتم عكس خسارة انخفاض القیمة المعترف بھا سابقا. وال ینتج عن عملیة العكس تجاوز المبلغ المسجل لألصل المالي لما كانت ستكو

كس في كس انخفاض القیمة. ویتم االعتراف بالقید المعابانخفاض القیمة في التاریخ الذي یتم فیھ عاالعترافعلیھ التكلفة المطفأة لو لم یتم 
األرباح أو الخسائر.

المالیـةوالمطلوباتبالموجوداتم. إلغاء االعتراف 

المالیةالموجودات 

حسب مقتضى –المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالیة المتشابھة إلغاء االعتراف باألصل المالي (أو جزء من األصلیتم 
) عند:الحال

انتھاء الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من األصل المالي، أو-
طرف ثالث حال لبالكاملالتدفقات النقدیة لألصل المالي، أو تحمل مسؤولیة دفع التدفقات النقدیةباستالمبنقل الحقوق الشركةقیام -

شكل بملكیة األصل الماليمنافعبنقل جمیع مخاطر والشركةقیام إما (أ) ، وجوھري من خالل ترتیبات تحویلاستالمھا بدون تأخیر 
لسیطرة الكن قامت بتحویل ،األصل المالي بشكل جوھريمنافعبنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر والشركةتقمإذا لم (ب)، أوجوھري

على األصل.
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(تتمة)المالیـةوالمطلوباتبالموجوداتإلغاء االعتراف . م

(تتمة)المالیةالموجودات 
ملكیة تحویل، فإنھ یقیم فیما إذا احتفظ بمخاطر ومنافععندما تقوم الشركة بنقل حقوق استالم التدفقات النقدیة ألصل أو أنھ دخل في ترتیبات 

األصل والى أي مدى. إذا لم تقم الشركة بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع ملكیة األصل بشكل جوھري، ولم تحول السیطرة على األصل 
باالعتراف بااللتالمنقول، فإن الشركة تستمر باالعتراف باألصل المنقول في حدود مشاركتھا المستمرة. في زام ھذه الحالة، تقوم الشركة أیضاً

المصاحب. یتم تقییم األصل المنقول وااللتزام المصاحب على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات المحتفظ بھا من قبل الشركة.

المطلوبات المالیة

ال االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط مختلفة، یتم محاسبة ھذا یتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائھ أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. عند استبد
ل.مالتعدیل على أنھ انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جدید ویتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة في بیان الدخل الشا

ن. القیمة العادلة
على قیمتھا العادلة بتاریخ بیان المركز المالي.شركةالتقوم  بقیاس األدوات المالیة كالموجودات المالیة المتوفرة للبیع بناًء

إن القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ من بیع أصل أو دفعھ لنقل التزام في عملیة منتظمة بین مشاركین في السوق بتاریخ قیاس 
اس القیمة العادلة مبني على افتراض أن عملیة بیع االصل أو نقل االلتزام تحدث في:األدوات المالیة. إن قی

إما السوق األساسي لألصل أو االلتزام،-
أو عند غیاب السوق األساسي، في أكثر سوق مالئم لألصل أو االلتزام.-

لل .شركةعلى أن یكون السوق األساسي أو أكثر سوق مالئم متاحاً
على االفتراضات التي یعتمد علیھا المشاركون في السوق عند تسعیر ھذه األدوات على افتراض یتم قیاس القیمة  العادلة ألصل أو التزام بناًء

أن المشاركین في السوق یعملون على تحقیق أفضل مصالح اقتصادیة لھم.
یات یة لقیاس القیمة العادلة، وتعظیم استخدام المعطباستخدام طرق تقییم مناسبة للظروف المحیطة والتي یتوفر لھا بیانات كافالشركةتقوم

المالئمة التي یمكن مالحظتھا و تقلیل استخدام المعطیات التي ال یمكن مالحظتھا.
ادلة، ة العمجمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس قیمتھا العادلة أو االفصاح عنھا في البیانات المالیة یتم تصنیفھا في التسلسل الھرمي للقی

على أقل مستوى من المعطیات التي لھا تأثیر جوھري على قیاس القیمة العادلة ككل: الموضح أدناه، بناًء
): أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في أسواق مالیة نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.1المستوى (-
لتي لھا تأثیر جوھري على قیاس القیمة العادلة یمكن مالحظتھا ): طرق تقییم یكون فیھا المستوى االدنى من المعطیات ا2المستوى (-

مباشرة أو بشكل غیر مباشر. 
): طرق تقییم یكون فیھا المستوى االدنى من المعطیات التي لھا تأثیر جوھري على قیاس القیمة العادلة غیر ملحوظة.3المستوى (-

ات فیما إذا كان ھناك ایة تحویالت بین مستویشركةالتحددالمالیة بشكل متكرر، بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بھا في البیانات 
التسلسل الھرمي من خالل اعادة تقییم التصنیف في نھایة كل فترة مالیة.
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إیرادات عمولة وساطة.3

نفقات الموظفین.4

مصاریف إداریة وعمومیة .5

محققة من بیع استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة أرباح .6

من أسھم شركات مدرجة في بھامحتفظاستثماراتالناتجة عن بیع األرباح المحتفظ بھا للمتاجرة تمثلاالستثماراتالمحققة من بیع األرباح
األسواق المالیة المحلیة في قطاع المصارف.

ظ بھا للمتاجرة فمحققة من استثمارات محتغیر أرباح.7

ة في والتي تمثل أسھم شركات مدرجلالستثماراتالفرق بین المبلغ المسجل للمتاجرةغیر المحققة من استثمارات محتفظ بھا األرباح تمثل 
بتاریخ بیان المركز المالي.االستثماراتاألسواق المالیة المحلیة في قطاع المصارف والقیمة العادلة لھذه 

2016
لیرة سوریة

2015
لیرة سوریة

85,89655,207شراءإیرادات عمولة وساطة /
128,25834,338إیرادات عمولة وساطة / بیع

214,15489,545

2016
لیرة سوریة

2015
لیرة سوریة

4,793,3002,871,000رواتب ومنافع وعالوات الموظفین 
249,440278,215االجتماعيمساھمة الشركة في الضمان 

342,594228,330واألجورضریبة الرواتب 
462,357201,520تأمین صحي
107,50095,000السنویةاالشتراكات

5,955,1913,674,065

2016
لیرة سوریة

2015
لیرة سوریة

1,730,650734,503مصاریف استشاریة
1,607,4141,353,486الدعم الفني
790,000715,000السنویةاالشتراكات

777,444672,710عموالت مصرفیة
453,272370,431وإنترنتاتصاالت

360,000360,000)18(إیضاح إیجار
353,088292,900رسوم حكومیة وقانونیة

222,300198,850صیانة
166,50034,275قرطاسیة

92,20364,045أخرى
6,552,8714,796,200
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ضریبة الدخل.8

مع الخسارة الضریبیة:المحاسبيالربحفیما یلي ملخص تسویة 

20162015
لیرة سوریةلیرة سوریة

5,168,900157,074صافي ربح السنة قبل الضریبة
(6,052,657)(7,198,491)(إیرادات الفوائد)إیرادات خاضعة لضریبة نوعیة أخرى 

(735,482)(754,214)غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرةأرباح 
(63,569))98,307(أرباح فروقات قطع غیر المحققة

(6,694,634)(2,882,112)الخسارة الضریبیة
-342,180ضریبة دخل عن سنوات سابقة

-342,180مدفوع خالل السنة–الدخلمصروف ضریبة 

فیما یلي ملخص ألعمال التدقیق التي قامت بھا الدوائر الضریبیة:
الشركة على ھذا التكلیف إلى لجنة الطعن خالل المھلة القانونیة، تلیرة سوریة، واعترض132,683 الشركة بدفع مبلغ تكلف:2010عام

.2016أیلول لیرة سوریة خالل شھر 117,801بدفع مبلغ وقدره القرار وقامت الشركةوصدر وتم االجتماع مع لجنة الطعن 
الشركة على ھذا التكلیف إلى لجنة الطعن خالل المھلة القانونیة، تلیرة سوریة، واعترض162,583الشركة بدفع مبلغتكلف:2011عام

.2016لیرة سوریة خالل شھر أیلول 144,365وتم االجتماع مع لجنة الطعن وصدر القرار وقامت الشركة بدفع مبلغ وقدره 
لجنة الطعن خالل المھلة القانونیة، وتم الشركة على ھذا التكلیف إلىتلیرة سوریة، واعترض89,600الشركة بدفع مبلغتكلف:2012عام

.2016لیرة سوریة خالل شھر أیلول 80,014االجتماع مع لجنة الطعن وصدر القرار وقامت الشركة بدفع مبلغ وقدره 

البیانات راصدافي التواریخ المحددة لذلك، ولم یصدر قرار التكلیف حتى تاریخ 2015الى 2013تم تقدیم البیانات المالیة عن السنوات 
المالیة.

:كما یليعلیھااإلطفاءاترصید الخسائر الضریبیة المدورة و

خسائر الضریبیة المدورةالالسنة
إطفاء الخسائر 
اإلجماليالضریبیة المدورة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

20162,882,112-2,882,112
20156,694,634-6,694,634
20146,936,550-6,936,550
20135,191,466-5,191,466
201213,708,562(13,708,562)-
201131,010,059(31,010,059)-
201018,717,122(18,717,122)-

85,140,505)63,435,743(21,704,762

نقد في الصندوق ولدى المصارف.9
2016

لیرة سوریة
2015

لیرة سوریة

324,533217,676الصندوقنقد في 
28,569,65715,841,100حسابات جاریة-أرصدة لدى المصارف 

22,248,4027,725,000)*أشھر (3ذات استحقاق أصلي أقل من المصارفودائع لدى 
51,142,59223,783,776

32,919,66630,400,000)**واقل من سنة (أشھر3اوز جتیلي صذات استحقاق أالمصارفودائع لدى 

35,000,00035,000,000)***(ذات استحقاق أصلي أكثر من سنة المصارفودائع لدى 
119,062,25889,183,776
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(تتمة)الصندوق ولدى المصارفنقد في.9

محلیة بمتوسط مصارفھي ودائع قصیرة األجل مودعة لدى أشھر 3ذات تواریخ استحقاق أصلیة خالل المصارفإن الودائع لدى )*(
.)%2015:7(%7سعر فائدة فعلي قدره 

لقاء اصدار مودعة ألجلمتوسطة اھي ودائع من سنةأشھر وأقل 3ذات تواریخ استحقاق أصلیة تتجاوز المصارفدائع ألجل لدى الوإن )**(
%9متوسط سعر فائدة فعلي قدره وتخضع لكفاالت مصرفیة لھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة ولصندوق ضمان التسویة

)2015 :9%(.
تستحقمحليمصرفمودعة لدى طویلة األجلودیعةھيالسنةذات تواریخ استحقاق أصلیة تتجاوزالمصارفودائع ألجل لدى إن )***(

).%10.5: 2015(%10.5بمتوسط سعر فائدة فعلي قدره خالل سنة وشھر

التدفقات النقدیة األرصدة التالیة:بیانیتضمن النقد وما في حكمھ المدرج في 

محتفظ بھا للمتاجرةاستثمارات.10

للغرض األساسي منھا كاستثمارات مالیة بغرض المتاجرةھاتصنیفتماستثمارات مالیة بغرض المتاجرة تمتلك الشركة  ً زعة كالتالي:مووفقا

2015 2016
لیرة سوریة لیرة سوریة

8,813,414 1,849,937 بنك قطر الوطني-استثمارات أوراق مالیة 
8,434,412 3,205,736 بنك سوریة الدولي اإلسالمي-استثمارات أوراق مالیة 
1,078,439 403,900 بنك البركة–استثمارات أوراق مالیة 

18,326,265 5,459,573

تأمینات نقدیة وأرصدة مدینة أخرى.11

یمثل المبلغ تأمینات نقدیة لدى مصارف محلیة لقاء إصدارات كفاالت مصرفیة لھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة ولصندوق ) *(
ضمان التسویة. 

غیر المتداولة األخرىموجوداتال.12

على النظام الداخلي لصندوق ضمان التسویة وقرار  تمثل الجزء غیر المتداول من المساھمة النقدیة بصندوق ضمان التسویة والمحتسبة بناًء
سوریة.لیرة 2,500,000وقد بلغت قیمتھا ، 2009شباط 5بتاریخ / 238مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالیة رقم /

2016
لیرة سوریة

2015
لیرة سوریة

324,533217,676الصندوقنقد في 
28,569,65715,841,100حسابات جاریة-أرصدة لدى المصارف 

22,248,4027,725,000أشھر3ذات استحقاق أصلي أقل من ودائع لدى البنوك 
51,142,59223,783,776

2016
لیرة سوریة

2015
لیرة سوریة

270,000-إیرادات إدارة إصدار مستحقة وغیر مقبوضة
519,683558,210إیرادات فوائد مستحقة وغیر مقبوضة

6,000,0007,600,000)*(تأمینات نقدیة
ً 864,0051,625,929مصاریف مدفوعة مقدما

7,383,68810,054,139
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الموجودات الثابتة.13

یحسب االستھالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات التالیة:

سنوات3أجھزة كمبیوتر  §
سنوات5األثاث والمفروشات§
سنوات5أجھزة ومعدات§
سنوات5تحسینات مقر الشركة§

جموعمالر الشــركةتحسینات مقـأجھزة ومعداتاألثاث والمفروشاتأجھزة كمبیوتر
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

:التكلفة
20161,838,703499,600237,5001,621,5904,197,393كانون الثاني 1كما في 

1,367,00020,5001,427,100-39,600خالل السنةاالضافات 
20161,878,303499,6001,604,5001,642,0905,624,493األولكانون31كما في 

اإلستھالك المتراكم:
20161,838,703499,600237,5001,318,1153,893,918كانون الثاني 1كما في 

75672,46874,345-1,121االستھالك خالل السنة
20161,839,824499,600238,2561,390,5833,968,263كانون األول 31كما في 

صافي القیمة الدفتریة:

1,366,244251,5071,656,230-201638,479كانون األول 31كما في 

303,475303,475---2015كانون األول 31كما في 
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ملموسةالغیر موجودات ال.14

:غیر الملموسةموجودات فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المتوقعة لل

سنوات3برامج الكمبیوتر§
سنوات10حقوق ملكیة تجاریة§

ذمم دائنة ومستحقات.15

یتضمن رصید الدفعات المقدمة من العمالء المبالغ المودعة من قبل العمالء لدى الشركة للقیام بعملیات بیع وشراء لألسھم.(*)

یمثل الرصید حصة السوق من التعامالت الیومیة التي قامت بھا الشركة من بیع وشراء لألسھم في السوق. (**)

جموعمالملكیة تجاریةحقوقكمبیوترالبرامج 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

التكلفة:
20161,888,390200,0002,088,390كانون الثاني 1كما في 

---خالل السنةاالضافات 
20161,888,390200,0002,088,390كانون األول 31كما في 

اإلطفاء المتراكم:
20161,689,347118,1371,807,484كانون الثاني 1كما في 

74,87120,00094,871اإلطفاء خالل السنة
20161,764,218138,1371,902,355كانون األول 31كما في 

صافي القیمة الدفتریة:

2016124,17261,863186,035كانون األول 31كما في 

2015199,04381,863280,906كانون األول 31كما في 

2016
لیرة سوریة

2015
لیرة سوریة

17,190,5215,388,644)*(دفعات مقدمة من العمالء
1,766,975404,786مصاریف مستحقة وغیر مدفوعة
140,020127,376االجتماعیةمخصصات الضرائب والتأمینات 

40,89810,807(**)عمولة السوق من التداول
19,138,4145,931,613
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المدفوعرأس المال .16

مسدد لیرة سوریة 165,000,000بقیمة لیرة سوریة للحصة الواحدة1,000تبلغ حصة بقیمة اسمیة 165,000یتكون رأسمال الشركة من
كما یلي: بالكامل ً موزعا

القیمة
لیرة سوریة النسبة عدد الحصص

138,600,000 84% 138,600 القابضةالمغفلةشركة شام المساھمة 

26,400,000 16% 26,400
شركة مجموعة شام االستثماریة 

المغفلةالمساھمة 
165,000,000 100% ,000651

وذلك لیرة سوریة25,000,000على زیادة رأس المال بقیمة 2015حزیران15باجتماعھا المنعقد بتاریخ غیر العادیة وافقت الھیئة العامة 
بزیادة حصتھا في الشركة عن طریق التنازل عن ملكیة المغفلةالمساھمة شركة مجموعة شام االستثماریة من خالل قیام أحد الشركاء وھو 

سعر كما تم اعتماد، یمة السوقیة كأساس لتقییم األسھمواعتماد القإلى الشركة سھم محفظتھا المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة أجزء من 
لك بعد وذغیر العادیة للشركة في عملیة تقییم األسھماإلغالق حسب نشرة أسعار سوق دمشق لألوراق المالیة بتاریخ اجتماع الھیئة العامة 

تاریخ ب/ر471موافقة مجلس المفوضین رقم و2015أیار 13/ر تاریخ 424الحصول على موافقة ھیئة األوراق واألسواق السوریة رقم 
بتاریخ عقد رأس المالةركة بغرض زیادبخصوص اعتماد القیمة السوقیة كأساس لتقییم األسھم التي سیتم نقل ملكیتھا إلى الش2015أیار 21

المتضمن تقدیر قیمة 2015حزیران 15وبناء على تقریر محاسب قانوني بتاریخ . زیادةالالذي تم فیھ إقرار غیر العادیةاجتماع الھیئة العامة
فقد المال ب بھا على كامل زیادة رأساضافة للحصص النقدیة التي اكتتالمقدمات العینیة التي سیتم نقل ملكیتھا إلى الشركة كحصص عینیة 

: كما یليبلغت قیمة األسھم المتنازل عنھا 

تاریخ نقل الملكیة
القیمة

لیرة سوریة سعر إغالق السوق عدد األسھم اسم الشركة المتنازل عن أسھمھا 

2015حزیران 17 12,375,000 93.75 132,000 بنك سوریة الدولي اإلسالمي 
2015حزیران 16 8,505,000 94.53 89,972 بنك قطر الوطني سوریة 
2015حزیران 16 4,105,000 109.50 37,489 بنك البركة سوریة 

24,985,000 259,461

حصة عینیة، وحیث أن الزیادة 24,985لیرة سوریة وھي تعادل 24,985,000بلغت قیمة الحصص العینیة (األسھم) المتنازل عنھا مبلغ 
شركة من قبل حصة نقدیة 15لیرة سوریة تعادل 15,000مبلغلیرة سوریة فقد تم تسدید25,000,000في رأس المال ھي المقررة 

165,000مقسما ً إلى لیرة سوریة165,000,000المدفوعبھ ویصبح رأس المال المصرحلالمغفلةالمساھمة مجموعة شام االستثماریة 
كانون األول 31لیرة سوریة كما في 1,000حصة نقدیة قیمة الحصة الواحدة 140,015وحصة عینیة 24,985موزعة على حصة

كما یلي:2016و2015 موزعاً

.2015تموز 26بتاریخ 1485س المال بموجب القرار رقم قرار زیادة رأوافقت وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك على

القیمة
لیرة سوریة نسبة المساھمة

مجموع
الحصص

عدد الحصص 
النقدیة

عدد الحصص 
العینیة

138,600,000 84% 138,600 138,600 - القابضةالمغفلةشركة شام المساھمة 

26,400,000 16% 26,400 1,415 24,985
شركة مجموعة شام االستثماریة 

المغفلةالمساھمة 
,000,000651 100% 165,000 140,015 24,985
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االحتیاطي القانوني.17

من أرباحھا الصافیة قبل تنزیل الضریبة في نھایة %10یجب على الشركة أن تقتطع كل سنة 2011لعام 29بناء على قانون الشركات رقم 
مال الشركة.كل سنة لتكوین احتیاطي قانوني ولھا أن توقف ھذا االقتطاع إذا بلغ االحتیاطي ربع رأس 

2016
لیرة سوریة

2015
لیرة سوریة

5,168,900157,074السنة قبل الضریبةصافي ربح
10516,89015,707% االحتیاطي القانوني

خالل العام:على االحتیاطي القانونيحركة التالي ویوضح الجدول ال

2016
لیرة سوریة

2015
لیرة سوریة

125,925110,218السنةالرصید أول 
516,89015,707خالل السنةالحتیاطي المكونا

642,815125,925الرصید نھایة السنة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة .18

:األرصدة المستحقة لألطراف ذات العالقة والتي تضمنھا بیان المركز المالي تشمل

2016
لیرة سوریة

2015
لیرة سوریة

1,627,0684,061,366شركة شام المساھمة المغفلة القابضة

: المعامالت التي تخص األطراف ذات العالقة المتضمنة في بیان المركز المالي ھي كما یلي

2016
لیرة سوریة

2015
لیرة سوریة

االستثماریةشركة مجموعة شام -دفعات مقدمة من العمالء 
5,501,6752,035,410المساھمة المغفلة

314,256-شركة صروح المساھمة المغفلة-مدفوعة مقدماًمصاریف 

منة المتضالعلیا ومصاریف أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیةالتي تخص التعامالت مع األطراف ذات العالقة والمصاریفاإلیرادات 
:الدخل الشامل ھي كما یليعناصرفي 

طبیعة المعامالتتعامالت مع أطراف ذات عالقة
2016

لیرة سوریة
2015

لیرة سوریة

159,449169,836مصاریف مكالمات خلیويالمساھمة المغفلةیلریتشركة سی
1,543,3001,298,700مصاریف أخرى (معلوماتیة ودعم فني)تك ايشركة 

360,000360,000مصاریف إیجارشركة صروح المساھمة المغفلة 
1,304,400900,000نفقات الموظفیناإلدارة التنفیذیة العلیا
االستثماریةشركة مجموعة شام 

34,94750,608إیرادات عمولة وساطةالمساھمة المغفلة
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تطرأالتزامات محتمل أن .19

كانون 31(لیرة سوریة 25,000,000تتمثل بكفالة مصرفیة قیمتھا ةالتزامات محتمل2016كانون األول 31یترتب على الشركة بتاریخ 
تحتفظ بھا ھیئة األوراق واألسواق المالیة السـوریة كضمان لحســن تنفیذ التزاماتھا بموجب الكفالة ) لیرة سوریة2015:33,000,000األول 
) لیرة سوریة2015:5,000,000كانون األول 31(لیرة سوریة 5,000,000وكفالة مصرفیة قیمتھا 000003/12/020531رقم 

سوریة الصادرتین عن بنك 000002/12/020531یحتفظ بھا صندوق ضمان التسویة كضمان لحسن تنفیذ التزاماتھا بموجب الكفالة رقم 
.ش.م.موالخلیج

إدارة المخاطر.20
. إن الغرض األساسي لھذه االلتزامات المالیة وذمم دائنة ألطراف ذات عالقةذمم دائنة ومستحقاتالشركة المالیة األساسیة من مطلوباتتتألف 

وودائع لدى المصارفنقد في الصندوق ولدى المصارف ھي الشركة المالیة موجوداتھو توفیر التمویل للعملیات االعتیادیة للشركة. إن 
إن المخاطر الرئیسیة الناتجة عن األدوات .ناتجة عن عملیات الشركةتأمینات نقدیة وأرصدة مدینة أخرىورة جمحتفظ بھا للمتااستثمارات و

ومخاطر األعمال.مخاطر العمالت األجنبیةمخاطر االئتمان، مخاطر السیولة و، ھي مخاطر سعر الفائدةشركةالمالیة لل
:الملخصة فیما یليه المخاطر والسیاسات المطبقة إلدارة كل من ھذعتمادبمراجعة واالمدیر العامیقوم 

مخاطر سعر الفائدة
شركة لتمثل مخاطر سعر الفائدة المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة ما نتیجة للتغیرات في أسعار الفائدة السائدة في السوق. التخضع ا

تھا ومطلوباتھا المالیة المرتبطة بفائدة عائمة.لمخاطر أسعار الفائدة العائمة بشأن موجودا
اللیرة لودائع %8إن معدل الفائدة الوسطي ھوإن الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة وذلك بالنسبة لألرصدة المصرفیة التي تحمل فائدة. 

).%9: 2015(السوریة

ي حال حدوث تغیر فبیانات المالیة لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة بتاریخ الیبین الجدول التالي تحلیل لحساسیة أرباح الشركة قبل الضریبة 
ت ثابتة. معقول في أسعار الفائدة، مع بقاء بقیة المتغیرا

حساسیة صافي إیراد الفوائدالزیادة في نقاط األساسالعملة
2016

لیرة سوریة
2015

لیرة سوریة

1050,45040,150+لیرة سوریة

حساسیة صافي إیراد الفوائداالنخفاض في نقاط األساسالعملة
2016

لیرة سوریة
2015

لیرة سوریة

)40,150((50,450)(10)لیرة سوریة

ي المبلغ الموجب صافي الزیادة المحتملة فعلى العكس یمثل ویمثل المبلغ السالب في الجدول السابق صافي االنخفاض المحتمل في الدخل
الدخل.

االئتمانمخاطر 
تمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ المالیة مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. تنشأ مخاطر 

اإلیداعات لدى المصارف.االئتمان التي تتعرض لھا الشركة من النشاطات التشغیلیة ومن النشاطات  التمویلیة، متضمنًة

المركز المالي:بیانیوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود 

2016
لیرة سوریة

2015
لیرة سوریة

50,818,05923,566,100لدى المصارفنقد 
5,459,57318,326,265للمتاجرةاستثمارات محتفظ بھا

6,519,6838,428,210تأمینات نقدیة وأرصدة مدینة أخرى
67,919,66665,400,000المصارفالودائع لدى 

2,500,0002,500,000الموجودات غیر المتداولة أخرى
133,216,981118,220,575
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مخاطر السیولة
ى لالصعوبات التي تواجھھا الشركة في توفیر األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات المالیة. تنشأ مخاطر السیولة عن عدم المقدرة عتمثل 

بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یعادل القیمة العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السیولة وذلك بالتأكد من توفر التسھیالت البنكیة.

كانون األول على أساس االلتزامات التعاقدیة للسداد 31المالیة غیر المخصومة للشركة كما في المطلوباتخص الجدول أدناه استحقاقات یل
وأسعار الفائدة الحالیة للسوق.

12ًإلى 3من أشھر3اقل من  المجموعشھرا
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة6201كانون األول 31

19,138,414-19,138,414ذمم دائنة ومستحقات
1,627,0681,627,068-ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة

19,138,4141,627,06820,765,482

المجموعشھرا12ًإلى 3من أشھر3اقل من 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة5201كانون األول 31

5,931,613-5,931,613ومستحقاتذمم دائنة
4,061,3664,061,366-ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة

5,931,6134,061,3669,992,979

مخاطر العملة
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي. تخضع الشركة للتقلبات 

.اللیرة السوریةفي أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالھا العادیة. لم تقم الشركة بأیة معامالت ھامة بعمالت عدا 
لیرة 313.06: 2015(دوالر أمریكي1لیرة سوریة لكل 517.43ھو 2016كانون األول 31معدل سعر الصرف السائد في السوق في 

).دوالر أمریكي1سوریة لكل 

ویوضح أثر التغیرات على صافي األرباح كانون األول31لى العمالت الرئیسیة التي تحمل مخاطر للشركة كما في إیشیر الجدول التالي 
ریة مع بقاء بقیة المتغیرات ثابت.في حال حدوث تغیر معقول في أسعار العمالت األجنبیة مقابل اللیرة السووالخسائر 

األثر على النتیجة قبل الضریبةنسبة الزیادة في سعر الصرفالعملة
2016

لیرة سوریة
2015

لیرة سوریة

12,4447,529%5دوالر أمریكي

األثر على النتیجة قبل الضریبةنسبة النقص في سعر الصرفالعملة
2016

لیرة سوریة
2015

لیرة سوریة

(7,529)(12,444))%5(دوالر أمریكي

أو حقوق الشركاء بینما یمثل المبلغ الموجب صافي بیان الدخل الشاملیمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في 
االرتفاع المتوقع.
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مخاطر األعمال
بصفة عامة، ومنھا األخطار الناتجة عن الظروف السیاسیة وساطة والخدمات المالیةقطاع المل تؤثر على تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوا

كل شواالقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج األعمال. تقوم إدارة الشركة بتقییم تلك المخاطر ب
عمال والمركز المالي للشركة.مستمر واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتقلیل بقدر اإلمكان من أثرھا على نتائج األ

إدارة رأس المال
مال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأس المال مالئمة بشكل یدعم نشاط الشركة ویعظم ف الرئیسي فیما یتعلق بإدارة رأسیتمثل الھد

2015تم خالل عام ضوء تغیرات ظروف العمل.تقوم الشركة بإدارة ھیكلة رأس المال وإجراء التعدیالت الالزمة علیھا في .الشركاءحقوق 
كأحد متطلبات ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة لتفعیل نشاط إدارة اإلصدار. وذلك لیرة سوریة 25,000,000س المال بمبلغ زیادة رأ

القیم العادلة لألدوات المالیة.21

المالیة.المالیة والمطلوبات موجودات التتمثل األدوات المالیة في 
دیة تأمینات نقوواستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة والودائع لدى المصارف المالیة من نقد في الصندوق ولدى المصارف موجودات التتكون 

.وذمم دائنة ألطراف ذات عالقة. بینما تتألف المطلوبات المالیة من ذمم دائنة ومستحقاترصدة مدینة أخرىأو

رمي التالي في قیاس واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة:تستخدم الشركة التسلسل الھ
مماثلة.صولالمستوى األول: األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في سوق مالي فعال أل

.المستوى الثاني: طرق تقییم، حیث أن المدخالت التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة یمكن مالحظتھا إما مباشرة أو بشكل غیر مباشر
المستوى الثالث: طرق تقییم حیث أن المدخالت التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة غیر مبنیة على معلومات سوق ملحوظة. 

:ل التالي تحلیل الموجودات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة حسب كل مستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلةیوضح الجدو

تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة

2016كانون األول 31
المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

5,459,573--5,459,573استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
5,459,573--5,459,573

2015كانون األول 31
المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

18,326,265--18,326,265استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
18,326,265--18,326,265

إن القیمة العادلة لألدوات المالیة األخرى ال تختلف بشكل جوھري عن القیمة الدفتریة لھذه األدوات.


