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معلومات عن الشركة.1

تم تأسیس شركة ضمان الشام للوساطة والخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة ("الشركة") في الجمھوریة العربیة السوریة بموجب 
. إن الشركة مسجلة كشركة محدودة المسؤولیة 2008تشرین األول30تاریخ /2862/قرار وزارة االقتصاد والتجارة رقم 

لیرة سوریة تمت زیادتھ إلى140,000,000برأسمال قدره2010آذار 9تاریخ 9515سجل التجاري رقم بموجب ال
: التالیةنشطةاألالشركةتمارس. 2015خالل عام لیرة سوریة 165,000,000

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

.2008تشرین األول 14منحت ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة الشركة الموافقة األولیة على التأسیس بتاریخ 
.2009أذار 30/م) بتاریخ 54(وتم منح الشركة الترخیص النھائي من قبل ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة بموجب القرار رقم 

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

/م الصادر عن ھیئة األوراق واألسواق المالیة.76بقرار رقم /2010آب 2باشرت الشركة أعمالھا في 
تجمید نشاطي تقدیم االستشارات وتحلیل 2011تشرین األول 5بتاریخ و-ر/ 1266بموجب القرار رقم قرر مجلس المفوضین 

ا. وافق مجلس المفوضین ھمئن إلغالیة دون تعھد بالتغطیة، دوونشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالیة وإدارة اإلصدارات األو
.2015آب 18م تاریخ / 102د بالتغطیة بموجب القرار رقم ولیة دون تعھاألدارة االصداراتإعلى تفعیل نشاط 

.حوش بالس653درعا العقار رقم استراد-ریف دمشق عنوان الشركة المختار ھو 
القابضة.ة شام المساھمة المغفلة تعتبر الشركة شركة تابعة لشرك

أسس اإلعداد والسیـاسات المـحـاسبـیـة الھامة2

أسس إعداد البیانات المالیة2.1

.التقاریر المالیة الدولیة الصادرة من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیةتم إعداد البیانات المالیة للشركة وفقاً لمعاییر
وفقًا للسیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل الشركة 2018كانون األول 31قامت الشركة بإعداد البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

وذلك وفقاً لمتطلبات مجلس المحاسبة والتدقیق. 9بسبب تأجیل تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
للمرة األولى وقد قررت الشركة 9قامت الشركة بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2019كانون الثاني 1ابتداًء من 

ولم بأثر رجعي 9استئناف إعداد بیاناتھا المالیة وفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة. تم تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
وجود أثر جوھري على البیانات المالیة.یتم إعادة عرض أرقام المقارنة نظرًا لعدم

والتي ربالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائتم إعداد البیانات المالیة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء الموجودات المالیة 
ة للشركة.المالیة والتي تمثل العملة الرئیسیتظھر بالقیمة العادلة بتاریخ البیانات المالیة. إن اللیرة السوریة ھي عملة إظھار البیانات

التغییرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات2.2

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة
.2019كانون الثاني 1قامت الشركة بتطبیق بعض التعدیالت والتفسیرات ألول مرة والتي أصبحت نافذة ابتداًء من -
والتي لیس لھا أي أثر على البیانات المالیة للشركة.2019التعدیالت والتفسیرات األخرى للمرة األولى في عام تـُطبق العدید من -

إن طبیعة وأثر كل معیار أو تعدیل جدید مبینة ادناه:

"األدوات المالیة"-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
1من"األدوات المالیة: االعتراف والقیاس" اعتبارًا 39بدًال من معیار المحاسبة الدولي رقم 9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم یحل

جوانب المحاسبیة الثالثة المتعلقة باألدوات المالیة: التصنیف والقیاس والتدني في القیمة ومحاسبة التحوط.اللجمیع 2018كانون الثاني 

التعمیم ، أصدرت ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة 2018لعام 1بناًء على قرار مجلس المحاسبة والتدقیق في جلستھ رقم 
"األدوات المالیة". وبناًء 9والمتضمن تأجیل تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 2018شباط 25بتاریخ 13رقم 

.بأثر رجعي2019كانون الثاني 1للمرة األولى ابتداًء من 9علیھ، قامت الشركة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
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والسیـاسات المـحـاسبـیـة الھامة (تتمة)أسس اإلعداد2

التغییرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2

التدني في القیمة
"األدوات المالیة" تغییر المعالجة المحاسبیة لتدني قیمة الموجودات المالیة 9نتج عن تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

المعالجة المحاسبیة من نموذج الخسائر االئتمانیة المتكبدة إلى نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة.للشركة من خالل استبدال 
بتطبیق الطریقة المبسطة من المعیار لتسجیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على جمیع أدوات الدین، وحساب الخسائر قامت الشركة

بإعداد دراسة تستند إلى الخبرة التاریخیة للخسارة االئتمانیة مع . قامت الشركةاالئتمانیة المتوقعة على كامل عمر أدوات الدین
مة ظاألخذ بعین االعتبار العوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة إضافة إلى التصنیفات المتاحة والقوانین المحلیة النا

سوریة.لعملیة االحتساب المستخدمة من قبل القطاع المصرفي في 

ال یوجد أثر جوھري على البیانات المالیة نتیجة تطبیق ھذا المعیار.

عقود اإلیجار-16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -

، وتفسیر لجنة تفسیرات التقاریر عقود اإلیجار17محل معیار المحاسبة الدولي رقم 16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم یحل
–اإلیجار التشغیلي 15، تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم تحدید فیما إذا كانت االتفاقیة تتضمن عقد إیجار4المالیة الدولیة رقم 

. إن معیاریجارتقییم جوھر العملیات التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإل27، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم الحوافز
یحدد مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح الخاص بعقود االیجار، ویتطلب من المستأجرین 16التقاریر المالیة الدولي رقم 

أن یقوموا بالمحاسبة عن جمیع عقود اإلیجار وفق نموذج موحد ضمن بیان المركز المالي.

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

16والتشغیلي. وبذلك فإن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم والتمییز بین نوعین من االیجار: التمویلي 17المحاسبة الدولي رقم 
لیس لدیھ أثر على اإلیجارات التي تكون فیھا الشركة ھي المؤجر.

اختارت الشركة تطبیق الوسائل العملیة التالیة:
تطبیق معدل خصم واحد على محفظة عقود إیجار ذات خصائص مشابھة بصورة معقولة-
لیة المباشرة من قیاس حق استخدام األصول في تاریخ التطبیق االولياستبعاد التكالیف األو-
استخدام اإلدراك المتأخر في تحدید مدة عقد اإلیجار إذا كان العقد یحتوي على خیارات تمدید أو إنھاء-

.2019الثاني كانون 1إبتداًء من تاریخ التطبیق األولي في 16قامت الشركة بتبني معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ال یوجد عقود إیجار ضمن نطاق المعیار في تاریخھ.

عدم التیقن المتعلق بمعاملة ضریبة الدخل23تفسیر لجنة التفسیرات الدولیة رقم -

یتناول ھذا التفسیر المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تتضمن المعامالت الضریبیة عدم تیقن والذي یؤثر على تطبیق معیار المحاسبة 
، كما ال یتضمن بشكل محدد متطلبات 12وال یطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم 12الدولي رقم 

متعلقة بالفوائد والغرامات المرتبطة بالمعامالت الضریبیة غیر المؤكدة.
یتناول التفسیر بشكل محدد اآلتي:

.تبار المعاملة الضریبیة غیر المؤكدة بشكل منفصلما إذا كانت الشركة تقوم باألخذ بعین االع§
.االفتراضات التي تقوم بھا الشركة حول فحص المعاملة الضریبیة من قبل السلطات الضریبیة§
كیف تقوم الشركة بتحدید الربح الضریبي (الخسارة الضریبیة)، األسس الضریبیة، الخسائر الضریبیة غیر المستغلة، §

.ر المستغلة ومعدالت الضریبةاإلعفاءات الضریبیة غی
.كیف تقوم الشركة باألخذ بعین االعتبار التغیرات في الحقائق والظروف§

یجب على الشركة أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ بعین االعتبار كل معاملة ضریبیة غیر مؤكدة بشكل منفصل أو بشكل مجمع مع معامالت 
.أخرى. یجب اتباع الطریقة التي تقدم حَال أفضل لعدم التیقن. لیس لھذا التفسیر أثر على البیانات المالیة للشركةضریبیة غیر مؤكدة
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أسس اإلعداد والسیـاسات المـحـاسبـیـة الھامة (تتمة)2

التغییرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2

: خیارات الدفع المبكر مع تعویض سالب9رقم معیار التقاریر المالیة الدولي التعدیالت على -

، یمكن قیاس أداة الدین بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 9وفقاً لمعیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
وأن یحتفظ ) SPPIاختباراألصلي القائم (شرط أن تكون التدفقات النقدیة التعاقدیة فقط دفعات من المبلغ األصلي وفوائد على المبلغ 

ضمن نموذج األعمال المناسب لذلك التصنیف.باألداة
بغض النظر عن الحدث أو SPPIأن األصل المالي یجتاز اختبار 9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم لتعدیالت على اتوضح

الظرف الذي أدى للفسخ المبكر للعقد وبغض النظر عن الطرف الذي سیقبض أو یدفع تعویض معقول لقاء الفسخ المبكر للعقد.
مع السماح بالتطبیق المبكر. 2019كانون الثاني 1ساریة المفعول اعتبارًا من ھذه التعدیالت تطبق بأثر رجعي وتعتبر

دیالت أثر على البیانات المالیة للشركة.لیس لھذه التع

تعدیالت خطط المنافع، تخفیض عدد الموظفین أو التسویة:19التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -

لتعدیالت خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو المعالجة المحاسبیة19تتناول التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
التي تحدث خالل الفترة. تنطبق ھذه التعدیالت على تعدیالت خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو التسویات الحاصلة التسویة 

لمنافع أو تعدیل خطط اخالل فترة التقریر السنویة حیث یتوجب على الشركة تحدید مصروف الخدمات الحالیة لباقي الفترة بعد 
تخفیض عدد الموظفین أو التسویات الحاصلة باستخدام التقدیرات االكتواریة المستخدمة في قیاس التزام (أصل) المنافع المحددة 
الصافیة والتي تعكس المنافع المقدمة وفقا لخطط المنافع وأصول خطط المنافع بعد ذلك الحدث. یجب على الشركة أیضًا تحدید 

لفوائد للفترة المتبقیة بعد تعدیل خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو التسویات الحاصلة باستخدام التزام (أصل) المنافع صافي ا
المحددة الصافیة والتي تعكس المنافع المقدمة وفقا لخطط المنافع وأصول خطط المنافع بعد ذلك الحدث ومعدل الخصم المستخدم 

افع المحددة الصافیة.في قیاس التزام (أصل) المن
ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على البیانات المالیة للشركة حیث أنھ لم یتم تعدیل خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو حصول 

تسویات خالل الفترة.

یع المشتركة: االستثمارات طویلة األجل في الشركات الحلیفة والمشار28التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -

على االستثمارات طویلة األجل في الشركات الحلیفة والمشاریع 9توضح التعدیالت أن على الشركة تطبیق معیار التقاریر المالیة 
لجوھر، تشكل جزء من صافي االستثمار في الشركة الحلیفة أو في االمشتركة التي ال تطبق علیھا طریقة حقوق الملكیة، ولكنھا 

9ترك. ھذا التوضیح مھم ألنھ یدل على أن نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة حسب معیار التقاریر المالیة الدولي المشروع المش
ینطبق على ھذه االستثمارات طویلة األجل.

سائر من أال تأخذ بعین االعتبار أیة خ9توضح ھذه التعدیالت أیضًا أنھ على الشركة عند تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي 
الشركة الحلیفة أو المشروعات المشتركة، أو أیة خسائر انخفاض قیمة على صافي االستثمار، معترف فیھا كتعدیالت على صافي 

"االستثمارات في 28رقم االستثمار في الشركة الحلیفة أو المشروع المشترك والتي نتجت عن تطبیق معیار المحاسبة الدولي
ع المشتركة".الشركات الحلیفة والمشاری

لیس لھذه التعدیالت أي أثر على البیانات المالیة للشركة.

):2017–2015التحسینات السنویة (دورة 
تتضمن ھذه التحسینات:

اندماج األعمال-3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
الترتیبات المشتركة-11معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
ضریبة الدخل-12رقم الدوليمعیار المحاسبة -

.تكالیف االقتراض-23رقم معیار المحاسبة الدولي
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیـاسات المـحـاسبـیـة الھامة2

المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة التطبیق2.3

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

عقود التأمین –17معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
والذي یعتبر معیارًا جدیدًا شامًال لعقود 2017في أیار 17مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیار التقاریر المالیة الدولي رقم أصدر 

محل 17التأمین یغطي االعتراف والقیاس، العرض واإلفصاح. عندما یصبح نافذًا للتطبیق، سیحل معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
على كافة أنواع عقود التأمین 17. یطبق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2005الصادر بتاریخ 4مالیة الدولي رقم معیار التقاریر ال

(مثل التأمین على الحیاة، التأمین المباشر وإعادة التأمین) بغض النظر عن نوع الشركة التي تقوم بإصدار ھذه العقود، كما یطبق أیضاً 
وات المالیة التي تحتوي على میزات مشاركة اختیاریة. على بعض الضمانات واألد

ھو تقدیم نموذج محاسبة لعقود 17یتضمن المعیار بعض االستثناءات في النطاق. إن الھدف العام لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
، والذي یستند بشكل كبیر 4المالیة الدولي رقم التأمین أكثر فائدة واتساقًا بالنسبة للمؤمنین. على العكس من متطلبات معیار التقاریر 

یقدم نموذجًا شامًال لعقود التأمین، 17على الحفاظ على السیاسات المحاسبیة المحلیة السابقة، فإن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
و النموذج العام، والمكمل بـ: ھ17یغطي كافة الجوانب المحاسبیة ذات الصلة. إن جوھر معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

تطبیق محدد للعقود المباشرة التي تحتوي على میزات المشاركة المباشرة (طریقة العموالت المتغیرة)·
طریقة مبسطة (طریقة توزیع األقساط) بشكل رئیسي للعقود قصیرة األمد. ·

مع اإللزام بعرض 2021كانون الثاني 1یة التي تبدأ في أو بعد نافذ التطبیق للفترات المال17إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
بنفس أو قبل تاریخ 15و9أرقام المقارنة. یسمح بالتطبیق المبكر، بشرط ان تقوم الشركة بتطبیق معیاري التقاریر المالیة الدولیین 

للتطبیق على الشركة.. إن ھذا المعیار غیر قابل 17البدء بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

: تعریف "العمل"3التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
3أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على تعریف العمل في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2018في تشرین األول 

انت مجموعة من األنشطة واألصول المكتسبة تشكل عمًال أو ال."اندماج األعمال" لمساعدة المنشآت على تحدید فیما إذا ك
توضح تلك التعدیالت الحد األدنى لمتطلبات العمل، وتستثني تقییم قدرة المشاركین في السوق على استبدال أي من العناصرالمفقودة، 

ریة، وتضییق نطاق تعریفات األعمال وما وإضافة توجیھات لمساعدة المنشآت على تقییم ما إذا كانت العملیة المستحوذ علیھا جوھ
ینتج عنھا، وتقدیم فحص اختیاري لتركزات القیمة العادلة. تم تقدیم أمثلة توضیحیة جدیدة مع ھذه التعدیالت. لیس لھذه التعدیالت أثر 

على الشركة.

"جوھري": تعریف كلمة8ومعیار المحاسبة الدولي رقم 1التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
"عرض البیانات المالیة" 1أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 2018في تشرین األول 

"السیاسات المحاسبیة والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء" لمواءمة تعریف كلمة "جوھري" 8ومعیار المحاسبة الدولي رقم 
ر ولتوضیح جوانب معینة من ھذا التعریف. ینص التعریف الجدید على أن "المعلومات تكون جوھریة إذا كان من المتوقع في المعایی

أن یؤثر حذفھا أو تحریفھا أو حجبھا، بشكل معقول على القرارات التي یتخذھا المستخدمون األساسیون للبیانات المالیة المعدة لألغراض 
ات المالیة، والتي توفر معلومات مالیة حول منشأة محددة".العامة بناء على تلك البیان

ة.من غیر المتوقع أن یكون لھذه التعدیالت تأثیر جوھري على البیانات المالیة للشرك

أھم االجتھادات والتقدیرات المحاسبیة2.4

یة مال یة إعداد البیانات ال اریف إن عمل ركة القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیمة االیرادات والمص تتطلب من إدارة الش
والموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة في تاریخ البیانات المالیة. إن عدم التأكد المتضمن في اجتھادات وتقدیرات اإلدارة 

المطلوبات المقدرة في المستقبل.قد یؤدي الى تعدیالت ھامة في القیم الحالیة للموجودات و
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لتعدیل جوھري قد تؤديإن الفرضیات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى بتاریخ بیان المركز المالي والتي 
في القیمة المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة القادمة ھي كما یلي:

تدني قیم الموجودات غیر المالیة

تقوم الشركة في تاریخ البیانات المالیة بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة تدني قیمة األصل. وإذا وجد أي مؤشر من ھذا 
النوع، تقوم الشركة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل. في حال تبین أن قیمة األصل المسجلة أكبر من القیمة القابلة لالسترداد 

یتم االعتراف بتدني قیمة األصل حتى تعادل القیمة القابلة لالسترداد.

على أن خسارة تدني معترف بھا ألصل في السنوات السابقة، في تاریخ كل بیان مركز مالي، یتم تقییم ما إذا كانت توجد أیة داللة 
عدا عن الشھرة، لم تعد توجد أو أنھا قد انخفضت، وإذا وجدت ھذه الحالة، تقوم الشركة بتقییم المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصل.

السترداد دمة لتحدید مبلغ األصل القابل لیجب عكس خسارة التدني المعترف بھا لألصل فقط إذا كان ھناك تغیر في التقدیرات المستخ
منذ االعتراف بآخر خسارة في تدني القیمة، وإذا كانت الحالة كذلك یجب زیادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغھ القابل لالسترداد.

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

االستقرار التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة وحالة عدم التیقن المستقبلیة فإن إدارة الشركة متأكدة من أن الشركة لدیھا 
رایة لیست على دالموارد الكافیة لتساعدھا على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة

بأیة امور جوھریة من الممكن أن تثیر شكوكًا ھامة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناًء علیھ، فقد تم إعداد 
البیانات المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.

الثابتة موجوداتاألعمار المقدرة الستخدام ال
الثابتة لغرض حساب االستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ بعین موجوداتالمقدرة للتقوم إدارة الشركة بتحدید األعمار 

. تقوم اإلدارة بمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار المقدرة بشكل سنوي ویتم تعدیل للموجوداتاالستخدام المتوقع والمتراكم االعتبار
األعمار المقدرة تختلف عن التقدیرات السابقة.نسب االستھالك المستقبلیة عندما تعتقد اإلدارة بأن 

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

ن الفروقات رتباطات التعاقدیة الحالیة وتعقیداتھا، فإفي االعتبار النطاق الواسع للعالقات التجاریة الدولیة، والطبیعة الطویلة األجل لال
بین النتائج الفعلیة واالفتراضات المأخوذة مسبقا، والتعدیالت الالحقة لتلك االفتراضات قد تتطلب تعدیالت مستقبلیة لمخصص 

ضریبة الدخل المسجل مسبقا. لقد 
تمد على عوامل متعددة، كالخبرات من إجراءات تدقیق سابقة قامت الشركة بتكوین مخصصات بناء على تقدیرات معقولة، والتي تع

من قبل الجھات الضریبیة واالختالف في تفسیر بنود الضرائب ما بین الجھات الضریبیة والشركة.

السیاسات المحاسبیة الھامة2.5

أعدت البیانات المالیة المرفقة وفقاً ألھم السیاسات المحاسبیة التالیة:

العقود مع الزبائناإلیراد من -أ
تعمل الشركة في مجال خدمات الوساطة المالیة والخدمات االستشاریة المتعلقة باألوراق المالیة.

یتم االعتراف باإلیرادات من العقود مع الزبائن عندما تنتقل السیطرة على الخدمات إلى العمیل وبالمبلغ الذي تتوقع الشركة أن یكون 
الخدمات المقدمة للزبائن وفقًا لنموذج من خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة عن العقود لھا حق فیھ مقابل السلع أو

المبرمة مع الزبائن. استنتجت الشركة أنھا الطرف األصیل في الترتیبات المتعلقة بإیراداتھا.
تقدیم خدمات§

ن. كما یتم االعتراف باإلیراد الناتج عالناتج عن اإلستشارات المالیة عند االنتھاء من تقدیم الخدمةیتم االعتراف باإلیراد
عموالت التداول عند إكمال كل معاملة.
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ب. المعامالت بالعمالت األجنبیة
یتم تسجیل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ حدوث ھذه التعامالت ویتم تحویل 

ل المعلنة من قبأرصدة الموجودات والمطلوبات المالیة بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة في تاریخ بیان المركز المالي 
مصرف سوریة المركزي. یتم تسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن التحویل إلى العملة الرئیسیة للشركة في بیان الدخل الشامل.

ج. النقد وما في حكمھ
صیرة وودائع قلغرض إعداد قائمة التدفقات النقدیة، فإن النقد وما في حكمھ یشتمل على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك 

األجل والتي لھا تواریخ استحقاق لمدة ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ اإلیداع محسوماً منھا أرصدة السحب على المكشوف.

الثابتةموجوداتد. ال
وجودات مستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. یتم تغییر طریقة استھالك الكلفة بعد خصم االتیتم تقییم الموجودات الثابتة بال

الثابتة وعمرھا الزمني عند تغیر نمط استھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھا وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات 
في التقدیر المحاسبي.

تبع تخدامھ أو اس ادیة متوقعة من اس تبعاده أو عندما ال یكون ھناك منافع اقتص ل عند اس اح أو اده. أیة أربیتم عدم االعتراف باألص
األصل تحتسب على أنھا الفرق بین عوائد استبعاد األصل وقیمة األصل المستبعد. تسجل ھذه األرباح أو استبعادخسائر تنجم عن 

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

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

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

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

غیر الملموسةھـ. الموجودات
یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة عند شرائھا بالتكلفة وفیما بعد یتم تقییمھا بالتكلفة مطروحا منھا أیة مخصصات لإلطفاء وأیة 

مخصصات متعلقة بتدني قیمتھا. ویتم تقدیر عمر الموجودات غیر الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة غیر محددة.
یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر زمني محدد خالل ھذا العمر ویقید اإلطفاء في بیان الدخل الشامل.  أما الموجودات 
غیر الملموسة التي عمرھا الزمني غیر محدد فیتم مراجعة التدني في قیمتھا في تاریخ البیانات المالیة ویتم تسجیل أي تدني في 

دخل الشامل.  كذلك تتم مراجعة تقدیر العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نھایة كل سنة ویتم إجراء قیمتھا في بیان ال
لمنافع اإطفاءأیة تعدیالت على الفترات الالحقة.  یتم تغییر طریقة إطفاء األصل غیر الملموس وعمره الزمني عند تغیر نمط 

ا وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي، كم،كان ذلك ضروریااالقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھ كلما
تسجل مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات العمر المحدد في بیان الدخل الشامل مع العناصر المشابھة لھا من حیث 

الطبیعة.
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ذمم دائنة ومستحقاتو. 

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

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

ویكون ھناك دلیل فعلي حالي على أنھا ستحقق ربحًا في المدى القریب.واحدةةكمحفظتكون عبارة عن جزء من محفظة تدار 
ان لقیمة العادلة عند الشراء (تقید مصاریف االقتناء في بیابیان المركز المالي بيتسجیل الموجودات المالیة بغرض المتاجرة فیتم 

ة لالدخل الشامل عند الشراء)، ویعاد تقییمھا في تاریخ البیانات المالیة بالقیمة العادلة ویتم تسجیل التغیرات الالحقة في القیمة العاد
.في نفس فترة حدوث التغیرخل الشاملفي بیان الد

ح. ضریبة الدخل
تخضع الشركة فیما یتعلق بضریبة الدخل لضریبة الدخل على األرباح الحقیقیة النافذة في الجمھوریة العربیة السوریة.

لوبات الموجودات أو المطإن الضرائب المؤجلة ھي الضرائب المتوقع دفعھا أو استردادھا نتیجة الفروقات الزمنیة المؤقتة بین قیمة
في البیانات المالیة والقیمة التي یتم احتساب الربح الضریبي على أساسھا.  یتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طریقة االلتزام 

ضریبي أو لكما في تاریخ المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضریبیة التي یتوقع تطبیقھا عند تسویة االلتزام ا
تحقیق الموجودات الضریبیة المؤجلة وبناء على القوانین التي تم تشریعھا في تاریخ المركز المالي.

یتم مراجعة رصید الموجودات الضریبیة المؤجلة في تاریخ المركز المالي ویتم تخفیضھا في حالة توقع عدم إمكانیة االستفادة من 
.تلك الموجودات الضریبیة جزئیاً أو كلیاً 

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

ویمكن قیاسھا بموثوقیة. 

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

التجار المعلنة في السوق (أسعار العطاءات للمراكز الطویلة وأسعار عند الطلب للمراكز القصیرة)، من غیر أي حسومات لتكالیف 
المعامالت. 

نیات ھ یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام تقنیات التقییم، وقد تشمل تلك التقإنالنسبة لألدوات المالیة التي ال توجد لھا سوق نشطة، فب
وأبالرجوع إلى القیمة السوقیة الحالیة ألداة أخرى مشابھة لھا بصورة جوھریةأوأحدث معامالت السوق دون شروط تفضیلیة

نقدیة المخصومة أو نماذج تقییم أخرى.تحلیل التدفقات ال

ك. التقاص
یتم إجراء تقاص بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وإظھار المبلغ الصافي في بیان المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق 

نفس الوقت. القانونیة الملزمة والنیة لتسویتھا على أساس التقاص لتحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في 
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الموجودات المالیةل

االعتراف األولي
بالتكلفة المطفأة، موجودات مالیة مدرجة تقوم الشركة بتصنیف موجوداتھا المالیة عند االعتراف األولي إلى موجودات مالیة مدرجة

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
دفقات التتحدد الشركة تصنیف الموجودات المالیة استنادًا إلى نموذج األعمال الذي تستخدمھ إلدارة الموجودات المالیة وخصائص

النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة.
.15یتم قیاس الذمم المدینة التي ال تحتوي على عنصر تمویل ھام بسعر المعاملة المحدد بموجب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

الشامل اآلخر، یجب أن ینشأ عنھ تدفقات الدخل حتى یتم تصنیف األصل المالي وقیاسھ بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل
نقدیة تتمثل بـ "دفعات المبلغ األصلي مع الفائدة فقط" على المبلغ األصلي المستحق. یشار إلى ھذا التقییم باسم اختبار "دفعات المبلغ

األصلي مع الفائدة فقط" والذي یتم إجراؤه على مستوى األداة المالیة الواحدة.
، قد تختار الشركة تصنیف بعض االستثمارات في األسھم على نحو غیر قابل لإللغاء كاستثمارات بالقیمة العادلة عند االعتراف األولي

األدوات المالیة:العرض، IAS 32من خالل الدخل الشامل اآلخر، وذلك عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة طبقاً لمعیار المحاسبة الدولي 
وال یتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة. ویتم تحدید ھذا التصنیف على أساس كل أداة على حدة. ویتم تحویل األرباح والخسائر المتراكمة 

الشامل.المسجلة سابقاً ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى إلى األرباح المدورة عند االستبعاد، وال یتم تحمیلھا على بیان الدخل
یشیر نموذج أعمال الشركة إلدارة األصول المالیة إلى كیفیة إدارة الشركة ألصولھا المالیة من أجل تولید التدفقات النقدیة. یحدد 

نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدیة ستنتج عن تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، أو بیع األصول المالیة، أو كلیھما.

یة مقتناة بالتكلفة المطفأةموجودات مال-
:الخسائراألرباح ویقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطین التالیین وھو غیر محدد بالقیمة العادلة من خالل 

االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منھ االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و·
التعاقدیة ألصل مالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ باإلضافة ینتج عن األحكام·

الى الفائدة على أصل المبلغ القائم.

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالیة-
أدوات الدین

تقاس أداة الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطین التالیین وأیضا لم یتم اختیار قیاسھا بالقیمة
:األرباح والخسائرالعادلة من خالل 

تعاقدیة لاالحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال والذي یتحقق الغرض منھ عن طریق تحصیل كل التدفقات النقدیة ا·
وبیع الموجودات المالیة، و

ینتج عن األحكام التعاقدیة ألصل مالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ باإلضافة ·
إلى الفائدة على أصل المبلغ القائم.

والخسائر من التغیر في العادلة ویتم تسجیل األرباحیتم قیاس أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقیمة 
.اآلخرالقیمة العادلة التي تم االعتراف بھا في بیان الدخل الشامل

بنفس في األرباح أو الخسائرأو االسترداداتالفوائد والتغیر في سعر العمالت األجنبیة وخسائر انخفاض القیمة یتم إثبات إیرادات
قیاسھا بالتكلفة المطفأة.وجودات المالیة التي یتمالطریقة المتبعة في الم

إلغاء االعتراف، یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بھا سابقًا في بیان الدخل الشامل اآلخر إلى بیان عند
الدخل.

أدوات حقوق الملكیة
ابل لإللغاء ختار بشكل غیر قتقد الشركةفظ بھ للمتاجرة، فإن عند االعتراف األولي، بالنسبة الستثمار حقوق الملكیة غیر المحت

عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا االختیار على أساس كل استثمار على حدى.تان 
یان الدخلب. یتم إثبات توزیعات األرباح في بیان الدخلالمكاسب والخسائر من أدوات حقوق الملكیة ھذه إلى یتم إعادة تصنیفال 

في ھذه وجزء من كلفة األدوات، یمثل استرداد لكإیرادات تشغیلیة أخرى عند إثبات حق الدفع، مالم یكن المتحصل من التوزیعات 
الشامل ة من خالل الدخلأدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلال تخضع .الحالة، یتم االعتراف باالرباح في بیان الدخل الشامل األخر

.لتقییم انخفاض القیمةاآلخر 
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بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالیة-
المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة األصول المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة أو األصول المالیة تتضمن الموجودات 

المخصصة عند االعتراف األولي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو األصول المالیة التي من الملزم قیاسھا بالقیمة 
العادلة.

األولي، قد تختار الشركة بصورة غیر قابلة لإللغاء قیاس أصل مالي یفي بمتطلبات القیاس بالتكلفة إضافة لذلك، وعند االعتراف 
يالمطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للقیاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القیام بذلك یلغ

سبي الذي قد ینشأ.أو یقلص بصورة جوھریة عدم التوافق المحا
یر غیتم تسجیل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بیان المركز المالي بالقیمة العادلة. یتم االعتراف بالت

.بیان الدخلفي بالقیمة العادلة 

في بیان الربح أو الخسارة عند إثبات حق یتم االعتراف بتوزیعات األرباح على االستثمارات في األسھم المدرجة كإیرادات أخرى
الدفع.

الموجودات المالیةإلغاء االعتراف ب
یتم إلغاء االعتراف باألصل المالي (أو عندما یكون ممكناً، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالیة مشابھة) 

عندما:

صل.ال یعود للشركة حق في استالم التدفقات النقدیة من ھذا األ-
عندما تقوم الشركة بتحویل الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التزامات بدفع التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل -

مباشرة وبدون أي تأخیر الى طرف ثالث بموجب اتفاقیة تحویل، وإما: أ) قامت بشكل جوھري بتحویل المخاطر والمنافع 
تحویل أو االحتفاظ بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل بشكل جوھري ولكنھا نقلت قدرتھا المرتبطة باألصل أو ب) لم تقم ب

على التحكم بإدارة األصل.

عندما تقوم الشركة بتحویل الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التزمت باتفاقیة تحویل تقوم بتقییم ما إذا كان وإلى أي 
الملكیة. إن لم تقم بتحویل المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل بشكل جوھري ولم تنقل قدرتھا على مدى احتفظت بمخاطر ومزایا 

التحكم بإدارة األصل، یتم االعتراف باألصل الى حد مشاركتھا المستمرة في األصل. في ھذه الحالة، تقوم الشركة بتسجیل االلتزام 
المرتبط بھ على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بھا الشركة.المرتبط بذلك. یتم قیاس األصل المستبعد وااللتزام

یتم قیاس المشاركة المستمرة التي تتخذ شكل ضمان لألصل المنقول بالقیمة الدفتریة لألصل أو أكبر مقابل قد یطلب من الشركة 
أیھما أقل.-تسدیده الى طرف ثالث 

المطلوبات المالیة
االعتراف األولي

تصنیف المطلوبات المالیة كمطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر، قروض، ذمم دائنة، أو كمشتقات یتم
.مالیة مصنفة كأدوات تحوط في التحوط الفعال، بحسب الحال

الیف االثبات بالصافي بعد طرح التكیتم إثبات المطلوبات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة، وفي حالة القروض والذمم الدائنة یتم 
المرتبطة بالمعاملة.

المطلوبات المالیةبإلغاء االعتراف 
یتم الغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم إلغاء أو إنھاء صالحیة االلتزام. عندما یستبدل التزام مالي قائم بآخر من نفس 

ر شروط االلتزام القائم بشكل جوھري یتم الغاء االعتراف بااللتزام األصلي الدائن بشروط مختلفة بشكل جوھري، أو عندما تتغی
واالعتراف بااللتزام الجدید، ویتم تسجیل الفرق بین القیمة الحالیة لاللتزام األصلي وااللتزام الجدید في قائمة الدخل الشامل.
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ن. القیمة العادلة
بقیاس األدوات المالیة كالموجودات المالیة المتوفرة للبیع بناًء على قیمتھا العادلة بتاریخ بیان المركز المالي.شركةالتقوم 

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

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

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

مصالح اقتصادیة لھم.افتراض أن المشاركین في السوق یعملون على تحقیق أفضل 
باستخدام طرق تقییم مناسبة للظروف المحیطة والتي یتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، وتعظیم استخدام الشركةتقوم

المعطیات المالئمة التي یمكن مالحظتھا وتقلیل استخدام المعطیات التي ال یمكن مالحظتھا.
فصاح عنھا في البیانات المالیة یتم تصنیفھا في التسلسل الھرميم قیاس قیمتھا العادلة أو اإلي یتجمیع الموجودات والمطلوبات الت

للقیمة العادلة، الموضح أدناه، بناًء على أقل مستوى من المعطیات التي لھا تأثیر جوھري على قیاس القیمة العادلة ككل:
مالیة نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.): أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في أسواق 1المستوى (-
دنى من المعطیات التي لھا تأثیر جوھري على قیاس القیمة العادلة ): طرق تقییم یكون فیھا المستوى األ2المستوى (-

یمكن مالحظتھا مباشرة أو بشكل غیر مباشر. 
تأثیر جوھري على قیاس القیمة العادلة دنى من المعطیات التي لھا ): طرق تقییم یكون فیھا المستوى األ3المستوى (-

غیر ملحوظة.

ت بین فیما إذا كان ھناك ایة تحویالشركةالتحددبالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بھا في البیانات المالیة بشكل متكرر، 
مستویات التسلسل الھرمي من خالل اعادة تقییم التصنیف في نھایة كل فترة مالیة.
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صدار وعمولة وساطةإیرادات إدارة إ.3

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرمحققة من بیع أرباح (خسائر) .4

یع الناتجة عن باألرباح (الخسائر) تمثلالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمحققة من بیع األرباح(الخسائر) 
ت، حیث بلغواالتصاالتوالتأمینالمصارفيمن أسھم شركات مدرجة في األسواق المالیة المحلیة في قطاعبھامحتفظموجودات مالیة

كانون األول 31كما في لیرة سوریة 493,379مبلغ الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمحققة من بیع الخسائر
. 2018كانون األول 31لیرة سوریة كما في 16,794,087بمبلغربح مقابل2019

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرغیر محققة من أرباح (خسائر) .5

والتي وداتلموجلالفرق بین المبلغ المسجل الربح أو الخسارةموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل غیر المحققة من األرباح (الخسائر)تمثل
تاریخ باالستثماراتوالقیمة العادلة لھذه واالتصاالتوالتأمینالمصارفيتمثل أسھم شركات مدرجة في األسواق المالیة المحلیة في قطاع

47,230,343مبلغ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالموجودات المالیةغیر المحققة من بیع الخسائر، حیث بلغت بیان المركز المالي
.2018كانون األول 31لیرة سوریة كما في 233,532بمبلغ ربح غیر محقق مقابل2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 

یرادات توزیعات نقدیة لألسھمإ.6

قةأطراف ذات عال–أسھم تتملكھا بشركة سیریاتیل موبایل تیلیكومتمثل إیرادات توزیعات نقدیة لألسھم حصة الشركة من توزیعات 

نفقات الموظفین.7

2019
لیرة سوریة

2018
لیرة سوریة

9,519,8102,103,794إیرادات عمولة وساطة / شراء
48,464,4402,390,621إیرادات عمولة وساطة / بیع

57,984,2504,494,415وساطةالإیرادات عمولة مجموع 
4,000,000-إیرادات إدارة اصدار

57,984,2508,494,415

2019
لیرة سوریة

2018
لیرة سوریة

-1,988,960شركة سیریاتیل موبایل تیلیكوم–نقدیة لألسھم توزیعات 
1,988,960-

2019
لیرة سوریة

2018
لیرة سوریة

13,814,75012,566,500رواتب ومنافع وعالوات الموظفین 
1,430,6641,278,125واألجورضریبة الرواتب 
582,631476,963تأمینات اجتماعیة

566,281544,258تأمین صحي
150,000250,000السنویةاالشتراكات

16,544,32615,115,846
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مصاریف إداریة وعمومیة.8

ضریبة الدخل.9

:الضریبيالربحمعالمحاسبيالربح(الخسارة المحاسبیة)ملخص تسویة-أ
20192018

لیرة سوریةسوریةلیرة 

3,397,778)13,720,964(ربح السنة قبل الضریبة(خسارة) صافي 
)3,012,076()1,783,600(إیرادات خاضعة لضریبة نوعیة أخرى (إیرادات الفوائد)

موجودات مالیة بالقیمة العادلة غیر محققة من )أرباحخسائر (
)233,532(47,230,343من خالل األرباح أو الخسائر

31,725,779152,170الضریبيالربح 
-)10,847,103(خسائر ضریبیة مدورة

-20,878,676الربح الضریبي

-4,593,309%22ضریبة الدخل 
-459,340%10إدارة محلیةرسم
-459,340%10إعادة االعماررسم

-5,511,989مصروف ضریبة الدخل

ألعمال التدقیق التي قامت بھا الدوائر الضریبیة:فیما یلي ملخص 
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 وصدر القرار وقامت الشركةوتم 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 
الشركة على ھذا التكلیف إلى لجنة الطعن خالل المھلة القانونیة، وتم تلیرة سوریة، واعترض89,600الشركة بدفع مبلغتكلف:2012عام

.2016لیرة سوریة خالل شھر أیلول 80,014االجتماع مع لجنة الطعن وصدر القرار وقامت الشركة بدفع مبلغ وقدره 
الشركة باالعتراض إلى لجنة الطعن حیث صدر القرار وقامت الشركة تلیرة سوریة، قام425,539: كلفت الشركة بدفع مبلغ 2013عام 

.2017خالل عاملیرة سوریة 379,800بدفع مبلغ 

في التواریخ المحددة لذلك.2018الى 2014تم تقدیم البیانات المالیة عن السنوات 

2019
لیرة سوریة

2018
لیرة سوریة

2,608,4752,159,649الدعم الفني
2,288,6512,089,226مصاریف استشاریة

1,197,5001,097,500السنویةاالشتراكات
987,405763,854عموالت مصرفیة

827,150332,725رسوم حكومیة وقانونیة
578,584568,225وإنترنتاتصاالت

395,000316,500صیانة
360,000360,000)19(إیضاح إیجار

126,250450,385قرطاسیة
689,081828,146أخرى

10,058,0968,966,210
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(تتمة)ضریبة الدخل.9
:كما یليعلیھااإلطفاءاترصید الخسائر الضریبیة المدورة و

خسائر (األرباح الضریبیة) ال
الضریبیة المدورة

إطفاء الخسائر الضریبیة 
اإلجماليالمدورة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةالسنة

2019)31,725,779(10,847,103(20,878,676)
2018)152,170( 152,170-
2017)5,514,023( 5,514,023-
20162,882,112 (2,882,112)-
20156,694,634 (6,694,634)-
20146,936,550 (6,936,550)-

)20,878,676(-)20,878,676(

:مخصص ضریبة الدخل-ب

ن الحركة على مخصص ضریبة الدخل ھي كما یلي:إ

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

--كانون الثاني1الرصید في 
-5,511,989مصروف ضریبة الدخل

-5,511,989كانون األول 31الرصید في 

نقد في الصندوق ولدى المصارف.10

2019
لیرة سوریة

2018
لیرة سوریة

247,850234,050الصندوقنقد في 
81,747,152297,370,076حسابات جاریة-أرصدة لدى المصارف 

81,995,002297,604,126

28,000,00028,000,000)*وأقل من سنة (أشھر3اوز جتیلي صذات استحقاق أالمصارفودائع لدى 
109,995,002325,604,126

لقاء اصدار مودعة ألجلمتوسطة اھي ودائع أشھر وأقل من سنة3ذات تواریخ استحقاق أصلیة تتجاوز المصارفدائع ألجل لدى الوإن )*(
%7متوسط سعر فائدة فعلي قدره وتخضع لكفاالت مصرفیة لھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة ولصندوق ضمان التسویة

)2018 :7%(.
التدفقات النقدیة األرصدة التالیة:بیانیتضمن النقد وما في حكمھ المدرج في 

2019
لیرة سوریة

2018
لیرة سوریة

247,850234,050الصندوقنقد في 
81,747,152297,370,076حسابات جاریة-أرصدة لدى المصارف 

81,995,002297,604,126
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موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.11

ل تمتلك الشركة موجودات مالیة على شكل أدوات حقوق ملكیة تحتفظ بھا الشركة ألغراض المتاجرة لذلك فقد تم تصنیفھا كموجودات مالیة من خال
الخسائر:وأاألرباح 

2018 2019
سوریةلیرة  لیرة سوریة

21,597,986 80,399,292 بنك سوریة الدولي اإلسالمي–استثمارات أوراق مالیة 
47,981,091 60,113,968 سوریة-بنك قطر الوطني–استثمارات أوراق مالیة 

22,295 54,795,746 بنك سوریة والخلیج–استثمارات أوراق مالیة 
- 28,437,441 شركة سیریتل موبایل تیلیكوم–استثمارات أوراق مالیة 

943,816 10,677,187 سوریة-بنك البركة–استثمارات أوراق مالیة 
679,683 697,653 الشركة السوریة الوطنیة للتأمین–استثمارات أوراق مالیة 

71,224,871 235,121,287

تأمینات نقدیة وأرصدة مدینة أخرى.12

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

غیر المتداولة األخرىموجوداتال.13

تمثل الجزء غیر المتداول من المساھمة النقدیة بصندوق ضمان التسویة والمحتسبة بناًء على النظام الداخلي لصندوق ضمان التسویة وقرار 
لیرة 3,045,000تم زیادة قیمتھا بمبلغ 2019خالل عام ، 2009شباط 5بتاریخ / 238مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالیة رقم /

المتضمن رفع المساھمة النقدیة 2019شباط 6ص.خ.ص تاریخ /22/2019ء على كتاب سوق دمشق لألوراق المالیة رقم بناسوریة وذلك 
كانون األول 31لیرة سوریة كما في 2,500,000بل لیرة سوریة مقا5,545,000صبح قیمتھا یلللشركة في صندوق ضمان التسویة

2018.

2019
لیرة سوریة

2018
لیرة سوریة

1,632,4091,390,174إیرادات فوائد مستحقة وغیر مقبوضة
7,000,0007,000,000)*(تأمینات نقدیة

1,993,7792,317,626مصاریف مدفوعة مقدماً 
10,626,18810,707,800
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الثابتةالموجودات.14

جموعمالتحسینات مقـر الشــركةاألثاثأجھزة ومعداتأجھزة كمبیوتر
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

:التكلفة
1,747,4907,042,893-20193,373,9031,921,500كانون الثاني 1كما في 

299,000-19,000280,000-خالل السنةاإلضافات 

20193,373,9031,940,500280,0001,747,4907,341,893األولكانون31كما في 

ستھالك المتراكم:اال
1,566,0735,054,055-20192,241,8291,246,153كانون الثاني 1كما في 

510,612566,64314,11595,4651,186,835االستھالك خالل السنة

20192,752,4411,812,79614,1151,661,5386,240,890كانون األول 31كما في 

صافي القیمة الدفتریة:

2019621,462127,704265,88585,9521,101,003كانون األول 31كما في 

181,4171,988,838-20181,132,074675,347كانون األول 31كما في 
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ملموسةالغیر موجودات ال.15

:غیر الملموسةموجودات فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المتوقعة لل
سنوات3برامج الكمبیوتر§
سنوات10حقوق ملكیة تجاریة§

ذمم دائنة ومستحقات.16

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 
سوریةلیرةلیرة سوریةلیرة سوریة

التكلفة:
20192,278,390200,0002,478,390كانون الثاني 1كما في 

---خالل السنةضافات اإل

20192,278,390200,0002,478,390كانون األول 31كما في 

اإلطفاء المتراكم:
20192,148,595178,1372,326,732كانون الثاني 1كما في 

129,79520,000149,795السنةاإلطفاء خالل 
20192,278,390198,1372,476,527كانون األول 31كما في 

صافي القیمة الدفتریة:
1,8631,863-2019كانون األول 31كما في 

2018129,79521,863151,658كانون األول 31كما في 

2019
لیرة سوریة

2018
لیرة سوریة

22,930,32962,875,563)*(دفعات مقدمة من العمالء
2,208,3211,981,670مصاریف مستحقة وغیر مدفوعة
874,318773,986االجتماعیةمخصصات الضرائب والتأمینات 

2,898,654191,603(**)عمولة السوق من التداول
329,9886,608,736شیكات برسم الدفع 

29,241,61072,431,558
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المدفوعرأس المال .17

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

القیمة
لیرة سوریة النسبة عدد الحصص

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

الخاصة

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

الخاصةالمغفلةالمساھمة 
165,000,000 100% ,000651

االحتیاطي القانوني.18

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

2019
لیرة سوریة

2018
لیرة سوریة

3,397,778(13,720,964)السنة قبل الضریبةربح(خسارة)صافي

339,778-10% االحتیاطي القانوني

:السنةخالل على االحتیاطي القانونيحركة التالي ویوضح الجدول ال

2019
لیرة سوریة

2018
لیرة سوریة

2,472,7202,132,942الرصید أول السنة
339,778-خالل السنةالحتیاطي المكونا

2,472,7202,472,720الرصید نھایة السنة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة .19

:طراف ذات العالقة والتي تضمنھا بیان المركز المالي تشمللألاألرصدة المستحقة 

2019
لیرة سوریة

2018
لیرة سوریة

213,468,145206,344,183الخاصةشركة شام المساھمة المغفلة القابضة

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

2019
لیرة سوریة

2018
لیرة سوریة

االستثماریةشركة مجموعة شام -دفعات مقدمة من العمالء 
5,227,7596,220,464الخاصةالمساھمة المغفلة

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرموجودات مالیة
-28,437,441شركة سیریاتیل موبایل تیلیكوم–
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(تتمة)المعامالت مع األطراف ذات العالقة .19

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
2019

لیرة سوریة
2018

لیرة سوریة

265,374258,612مصاریف مكالمات خلیويموبایل تیلیكومیلریتشركة سی
2,067,5761,674,000مصاریف أخرى (معلوماتیة ودعم فني)المحدودة المسؤولیةتك ايشركة 

360,000360,000مصاریف إیجارشركة صروح المساھمة المغفلة
6,000,0002,500,000نفقات الموظفیناإلدارة التنفیذیة العلیا
االستثماریةشركة مجموعة شام 

4,93046,757إیرادات عمولة وساطةالخاصةالمساھمة المغفلة

موبایل تیلیكومسیریاتیلشركة 

موجودات مالیةخسائر غیر محققة من 
بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 

-3,560,011الخسائر

التزامات محتمل أن تطرأ.20

كانون 31(لیرة سوریة 30,000,000تتمثل بكفالة مصرفیة قیمتھا ةالتزامات محتمل2019كانون األول 31یترتب على الشركة بتاریخ 
تحتفظ بھا ھیئة األوراق واألسواق المالیة السـوریة كضمان لحســن تنفیذ التزاماتھا بموجب ) لیرة سوریة2018:30,000,000األول 

لیرة 2018:5,000,000كانون األول 31(لیرة سوریة 5,000,000وكفالة مصرفیة قیمتھا 000003/12/020531الكفالة رقم 
الصادرتین عن بنك 000002/12/020531یحتفظ بھا صندوق ضمان التسویة كضمان لحسن تنفیذ التزاماتھا بموجب الكفالة رقم ) سوریة

.ش.م.مسوریة والخلیج

إدارة المخاطر.21
. إن الغرض وذمم دائنة ألطراف ذات عالقةمخصص ضریبة الدخل ،ذمم دائنة ومستحقاتالشركة المالیة األساسیة من مطلوباتتتألف 

نقد في الصندوق ولدىھي الشركة المالیة موجوداتاألساسي لھذه االلتزامات المالیة ھو توفیر التمویل للعملیات االعتیادیة للشركة. إن 
ناتجة تأمینات نقدیة وأرصدة مدینة أخرىوبالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرموجودات مالیةووودائع لدى المصارف المصارف 

مخاطر االئتمان، مخاطر السیولة ، ھي مخاطر سعر الفائدةشركةإن المخاطر الرئیسیة الناتجة عن األدوات المالیة لل.عن عملیات الشركة
ومخاطر األعمال.األجنبیةمخاطر العمالت و

:الملخصة فیما یليه المخاطر والسیاسات المطبقة إلدارة كل من ھذعتمادبمراجعة واالمدیر العامیقوم 
مخاطر سعر الفائدة

تخضع الشركة السوق. التمثل مخاطر سعر الفائدة المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة ما نتیجة للتغیرات في أسعار الفائدة السائدة في 
لمخاطر أسعار الفائدة العائمة بشأن موجوداتھا ومطلوباتھا المالیة المرتبطة بفائدة عائمة.

اللیرة ع لودائ%7إن معدل الفائدة الوسطي ھوإن الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة وذلك بالنسبة لألرصدة المصرفیة التي تحمل فائدة. 
)%8: 2018(السوریة
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(تتمة)مخاطر سعر الفائدة

حال حدوث تغیر فيبیانات المالیة یبین الجدول التالي تحلیل لحساسیة أرباح الشركة قبل الضریبة لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة بتاریخ ال
معقول في أسعار الفائدة، مع بقاء بقیة المتغیرات ثابتة. 

حساسیة صافي إیراد الفوائدالزیادة في نقاط األساسالعملة
2019

لیرة سوریة
2018

لیرة سوریة

28,000-10لیرة سوریة

صافي إیراد الفوائدحساسیةاالنخفاض في نقاط األساسالعملة
2019

لیرة سوریة
2018

لیرة سوریة

)28,000(-(10)لیرة سوریة

.لخیمثل المبلغ السالب في الجدول السابق صافي االنخفاض المحتمل في الدخل وعلى العكس یمثل المبلغ الموجب صافي الزیادة المحتملة في الد

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

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

المركز المالي:بیانى لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود یوضح الجدول أدناه الحد األقص

2019
لیرة سوریة

2018
لیرة سوریة

81,747,152297,370,076لدى المصارفأرصدة
8,632,4098,390,174تأمینات نقدیة وأرصدة مدینة أخرى

28,000,00028,000,000المصارفالودائع لدى 
5,545,0002,500,000المتداولة أخرىالموجودات غیر 

123,924,561336,260,250

مخاطر السیولة
رة على دتمثل الصعوبات التي تواجھھا الشركة في توفیر األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات المالیة. تنشأ مخاطر السیولة عن عدم المق

.ةالالزمبیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یعادل القیمة العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السیولة وذلك بالتأكد من توفر التسھیالت 
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(تتمة)مخاطر السیولة

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

المجموعشھراً 12إلى3من أشھر3اقل من 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2019كانون األول 31

29,241,610-29,241,610ذمم دائنة ومستحقات
5,511,989-5,511,989مخصص ضریبة الدخل

213,468,145213,468,145-ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة
34,753,599213,468,145248,221,744

المجموعشھراً 12إلى 3من أشھر3اقل من 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2018كانون األول 31

72,431,558-72,431,558ذمم دائنة ومستحقات
206,344,183206,344,183-ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة

72,431,558206,344,183278,775,741

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 
دوالر 1لیرة سوریة لكل 436ھو 2019كانون األول 31في أسعار مصرف سوریة المركزيحسب نشرة معدل سعر الصرف السائد 

).دوالر أمریكي1لیرة سوریة لكل 436: 2018(أمریكي

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
2019

لیرة سوریة
2018

لیرة سوریة

10,48610,486%5دوالر أمریكي

األثر على النتیجة قبل الضریبةنسبة النقص في سعر الصرفالعملة
2019

لیرة سوریة
2018

لیرة سوریة

)10,486()10,486()%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.

مخاطر األعمال
بصفة عامة، ومنھا األخطار الناتجة عن الظروف السیاسیة وساطة والخدمات المالیةمل تؤثر على قطاع التنشأ 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
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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

التعدیالت الالزمة علیھا في ضوء تغیرات ظروف العمل.تقوم الشركة بإدارة ھیكلة رأس المال وإجراء .الشركاءحقوق 

القیم العادلة لألدوات المالیة.22

المالیة والمطلوبات المالیة.موجودات التتمثل األدوات المالیة في 
خالل األرباح أو بالقیمة العادلة من موجودات مالیةووالودائع لدى المصارف المالیة من نقد في الصندوق ولدى المصارف موجودات التتكون 

م دائنة وذممخصص ضریبة الدخل ،ومستحقات. بینما تتألف المطلوبات المالیة من ذمم دائنةرصدة مدینة أخرىأتأمینات نقدیة ووالخسائر
.ألطراف ذات عالقة

تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي في قیاس واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة:
مماثلة.صولاألول: األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في سوق مالي فعال ألالمستوى 

.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. 

:یوضح الجدول التالي تحلیل الموجودات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة حسب كل مستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة

موجودات المالیةتحدید القیمة العادلة لل

2019كانون األول 31

المستوى األول 
المستوى 

الثاني 
المستوى 

المجموع الثالث 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

بالقیمة العادلة من خالل موجودات مالیة
287,121,235--287,121,235األرباح أو الخسائر

287,121,235--287,121,235

2018كانون األول 31

المستوى الثاني المستوى األول 
المستوى 

المجموع الثالث 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

بالقیمة العادلة من خالل موجودات مالیة
871,224,71--871,224,71األرباح أو الخسائر

871,224,71--871,224,71

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

أحداث الحقة.23

بیر اضطراب كحدوث االقتصاد العالمي وتسبب في ىكان لھ أثراً علتاریخ البیانات المالیة، ، الحقاً ل)COVID-19تفشي فیروس كورونا (إن 
طورات عتمد على التتوةغیر مؤكدالتأثیرات ومداھاھذه إن مدة في األسواق العالمیة. وبناًء على ذلك، قد تتأثر األنشطة التشغیلیة للشركة. 

ھذا األثر بشكلتقدیرقن االقتصادي المستمرة، ال یمكنتی. بالنظر إلى حالة عدم الالوقت الراھنالمستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بدقة في 
المركزوھذه البیانات المالیة. یمكن أن تؤثر ھذه التطورات على النتائج المالیة المستقبلیة والتدفقات النقدیة الموافقة على إصدار موثوق في تاریخ 

إلجراءات المناسبة ومعالجة على عملیات الشركة من أجل اتخاذ اCOVID-19للشركة. إن اإلدارة بصدد استكمال تقییمھا لتأثیر المالي
الموقف بشكل صحیح.


