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 شركة سـوريـة والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية 

 بيان الدخل الشامل 
 2020األول   كانون  31للسنة المنتهية في  

 . تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها  20 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 

4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2020 2019 

 ليرة سورية  ليرة سورية  إيضاح  
    
    
    

 5,159,405 8,518,407 12 الوساطة إيرادات 
 بالقيمة العادلة من خالل   إيرادات موجودات مالية  

 17,500 20,000 4 األرباح أو الخسائر  
 بالقيمة العادلة    تقييم موجودات مالية   )خسائر(  أرباح

 ( 1,856,256) 1,542,688 4 من خالل األرباح أو الخسائر   
 2,898 2,034  إيرادات أخرى 

    

 3,323,547 10,083,129  مجموع اإليرادات التشغيلية 

    
    المصاريف 

 ( 22,479,375) ( 50,170,704) 13 نفقات الموظفين
 ( 3,001,234) ( 2,844,631) 8  ,7 االستهالكات واإلطفاءات 

 ( 7,402,731) ( 9,545,031) 14 مصاريف إدارية وعمومية 
    

 ( 32,883,340) ( 62,560,366)  مجموع المصاريف 

    

 ( 29,559,793) ( 52,477,237)  الخسارة التشغيلية 

    
 15,367,317 17,856,250  إيرادات الفوائد 

    

 ( 14,192,476) ( 34,620,987)    السنة خسارة  
    

 - -  اآلخر مكونات الدخل الشامل 
    

 ( 14,192,476) ( 34,620,987)  الدخل الشامل للسنة 

    
    
    
    



 شركة سـوريـة والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية 

  الشركـاءبيان التغيرات في حـقــوق 
 2020األول   كانون  31لسنة المنتهية في  ل 

 . تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها  20 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 

5 

 

 
 االحتياطي االختياري االحتياطي اإلجباري  رأس المال المدفوع 

 )خسائر متراكمة( 
 مجموع حقوق الشركاء  أرباح مدورة 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   

      

        

 338,486,624 27,658,274 5,414,175 5,414,175 300,000,000   2020كانون الثاني  1الرصيد في 

 ( 34,620,987) ( 34,620,987) - - - الدخل الشامل للسنة  

      

 303,865,637 ( 6,962,713) 5,414,175 5,414,175 300,000,000 2020كانون األول  31الرصيد في 

      

      

      

      

      

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

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

      

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

      
  
 

 

 
 



 شركة سـوريـة والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية 

 بيان التدفقات النقدية 
 2020األول   كانون  31للسنة المنتهية في  

 . تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها  20 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 

6 

 

  2020 2019 

 ليرة سورية  ليرة سورية  إيضاح  
    

    األنشطة التشغيلية 
 ( 14,192,476) ( 34,620,987)  خسارة السنة  

    التعديالت للبنود التالية : 

 ( 15,367,317) ( 17,856,250)  إيرادات الفوائد
 2,863,234 2,844,631 7 الممتلكات والمعدات ستهالك  ا مصاريف  
 138,000 - 8 إطفاء الموجودات غير الملموسة مصاريف  
 9,322 ( 3,572) 3 مصروف خسائر ائتمانية متوقعة )استرداد(  

 موجودات مالية    إعادة تقييم من  غير محققة    خسائر )أرباح(  
 1,856,256 ( 1,542,688) 4 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر     
    

  (51,178,866 ) (24,692,981 ) 
    التغيرات في رأس المال العامل 

 ( 179,845) ( 16,816,263)  أخرى وغير متداولة موجودات متداولة  
 ( 969,223) 44,603,403   ذمم دائنة ومصاريف مستحقة غير مدفوعة 

 16,779,752 19,187,138  الفوائد المقبوضة 

    

 ( 9,062,297) ( 4,204,588)  األنشطة التشغيلية المستخدمة في  صافي التدفقات النقدية  

    

    األنشطة االستثمارية 
 ( 19,500) - 7 شراء ممتلكات ومعدات

 155,000,000 105,000,000  في الودائع طويلة األجل   النقص 

 154,980,500 105,000,000  االستثمارية  األنشطة   من صافي التدفقات النقدية  

    
    

 145,918,203 100,795,412  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه  
 60,264,968 206,183,171  النقد وما في حكمه في بداية السنة 

    

 206,183,171 306,978,583 3 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 
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 معــلـومـات عن الشركة  1
 

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

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

المهجر بتأسيس شركة وساطة مالية محدودة سورية و  كما حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي على مساهمة بنك
 .2008أيلول  4التسليف بتاريخ در عن مجلس النقد و( الصا 4/م ن/ب423المسؤولية بموجب القرار رقم ) 

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

 

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

 

  23/م ( بتاريخ  23قرار رقم )  األسواق المالية السورية بموجب الص النهائي من قبل هيئة األوراق وتم منح الشركة الترخي
 ذلك لممارسة النشاطات التالية: و ،ةبتحرير رأسمال الشرك شركاء ال ، حيث قام 2009شباط 

 

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

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

 

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

 أسس اإلعداد والسيـاسات المـحـاسبـيـة الهامة  2
 

 المالية بياناتأسس إعداد ال 2.1
 

 الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.  تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وتفسيراتها

 .تم عرض البيانات المالية بالليرات السورية والتي تمثل عملة التشغيل للشركة

والتي تظهر بالقيمة    من خالل بيان الدخلتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية  
 نات المالية.العادلة بتاريخ البيا
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  )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد و  2
 

 واإلفصاحات التغييرات في السياسات المحاسبية  2.2
 

 الجديدة والمعدلة المعايير والتفسيرات
 . 2020كانون الثاني  1قامت الشركة بتطبيق بعض التعديالت والتفسيرات ألول مرة والتي أصبحت نافذة ابتداًء من  -

 لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معيار أوتفسير أو تعديل آخر صادر وغير نافذ التطبيق. -

 معيار أو تعديل جديد مبينة ادناه:ن طبيعة وأثر كل إ
 

 : "تعريف األعمال" 3التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  •
 

"اندماج األعمال" أنه كي يتم اعتبار مجموعة متكاملة من األنشطة   3يوضح هذا التعديل على معيار التقارير المالية الدولي رقم  
واألصول المستحوذ عليها كأعمال، فإنها يجب أن تشمل كحد أدنى على مدخالت وعملية جوهرية تساهمان معاً بشكل كبير 

ةً على ذلك، فإن هذا التعديل يوضح أن األعمال ممكن أن تكون موجودة دون تضمين في القدرة على إنتاج مخرجات. عالو 
جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنتاج المخرجات. ليس لهذه التعديالت أي أثر على البيانات المالية للشركة، ولكنها قد تؤثر 

 لها. على الفترات المستقبلية في حال دخول الشركة في أية اندماجات ألعما 
 

ومعيار المحاسبة الدولي    9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم    7التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم   •
 : "اصالح معايير سعر الفائدة" 39رقم 

 
المالية: االعتراف األدوات  "   39ومعيار المحاسبة الدولي رقم    9تتضمن التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  

  والقياس" عدداً من اإلعفاءات، والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر مباشرة بإصالح معايير سعر الفائدة. 
تتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و/أو حجم التدفقات النقدية المعيارية للبند المغطى 

أداة التحوط. ليس لهذه التعديالت أثر على البيانات المالية للشركة حيث أنها ال تمتلك أية عالقات تحوط من معدل    بالتحوط أو 
 .الفائدة 

 

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

لما هو "جوهري" ال  ذي ينص على أن "المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل تقدم التعديالت تعريفاً جديداً 
معقول أن يؤثر حذفها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للبيانات المالية المعدة لألغراض 

 دة".العامة بناًء على تلك البيانات المالية، والتي توفر معلومات مالية حول منشأة محد 
توضح التعديالت أن "الجوهرية" سوف تعتمد على طبيعة أو أهمية المعلومات، سواًء بشكل إفرادي أو مجتمعة مع معلومات 

 .أخرى، في سياق البيانات المالية 
يعتبر الخطأ في المعلومات جوهرياً إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات المتخذة من قبل المستخدمين 

 وال يتوقع أن يكون هناك أي أثر مستقبلي على الشركة.  لرئيسيين. ليس لهذه التعديالت أثر على البيانات المالية، ا 

 

   2018آذار  29اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في  •
 

ال يعتبر اإلطار المفاهيمي معياراً، وال أي من المفاهيم الواردة فيه تلغي المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. الغرض من  
في تطوير المعايير لمساعدة معدي التقارير المالية   (IASB)اإلطار المفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية 

على تطوير سياسات محاسبية متسقة في حال عدم وجود معيار قابل للتطبيق، ولمساعدة جميع األطراف على فهم المعايير 
 إن ذلك سيؤثر على المنشآت التي طورت سياساتها المحاسبية اعتماداً على اإلطار المفاهيمي. .وتفسيرها
اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة والتعريفات المحدثة ومعايير االعتراف باألصول والخصوم كما يتضمن  

 ليس لهذه التعديالت أثر على البيانات المالية للشركة.   .يوضح بعض المفاهيم الهامة
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  )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد و  2
 

 )تتمة( التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.2
 

 COVID-19: امتيازات اإليجار المتعلقة بجائحة 16التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  •
 

"تعديل على معيار    COVID-19اإليجار المتعلقة بـ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات  2020أيار    28في  
 عقود اإليجار".  16التقارير المالية الدولي رقم 

المحاسبة    بشأن  16تقدم هذه التعديالت إعفاء المستأجرين من تطبيق اإلرشاد الوارد في معيار التقارير المالية الدولي رقم  
وكخيار عملي، يجوز    .COVID-19عن التعديالت على عقد اإليجارالناتجة عن امتيازات اإليجار كتأثير مباشر لجائحة  

من المؤجر تمثل تعديل في عقد اإليجار.  COVID-19 للمستأجر اختيار عدم تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجارالمتعلقة بـ  
امتيازات   نتيجة  اإليجار  عقد  مدفوعات  في  تغيير  أي  عن  بالمحاسبة  االختيار  هذا  يأخذ  الذي  المستأجر  يقوم  وبالتالي 

ثل ، إذا لم يم16بنفس طريقة المحاسبة عن التغيير وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم    COVID-19اإليجارالمتعلقة بـ  
 .ذلك التغيير تعديالً في عقد اإليجار

ليس لهذا   .. يُسمح بالتطبيق المبكر2020حزيران  1يطبق هذا التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 التعديل أي أثر على البيانات المالية للشركة. 

 
 غير نافذة التطبيق المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية و 2.3

 
فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة أو المعدلة الصادرة وغير نافذة للتطبيق حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للشركة، تعتزم 

 الشركة تطبيق هذه المعايير، إن لزم االمر، عندما تصبح سارية المفعول.
 
 عقود التأمين  –  17معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

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

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

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

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

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

 العام، والمكمل بـ:  
 

 تطبيق محدد للعقود المباشرة التي تحتوي على ميزات المشاركة المباشرة )طريقة العموالت المتغيرة( •

 طريقة مبسطة )طريقة توزيع األقساط( بشكل رئيسي للعقود قصيرة األمد.  •
 

مع اإللزام    2023كانون الثاني    1المالية التي تبدأ في أو بعد  نافذ التطبيق للفترات    17إن معيار التقارير المالية الدولي رقم  
بنفس   15و  9بعرض أرقام المقارنة. يسمح بالتطبيق المبكر، بشرط ان تقوم الشركة بتطبيق معياري التقارير المالية الدوليين  

 قابل للتطبيق على الشركة. . إن هذا المعيار غير  17أو قبل تاريخ البدء بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم  
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  )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد و  2
 

 )تتمة(  المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وغير نافذة التطبيق 2.3
 

 أو غير متداولة كمتداولة : تصنيف المطلوبات 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 

من معيار المحاسبة   76إلى    69تعديالت على الفقرات من    2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في كانون الثاني  
 كمتداولة أو غير متداولة. توضح هذه التعديالت:لتحديد المتطلبات من أجل تصنيف المطلوبات   1الدولي رقم  

 المقصود بالحق في تأجيل التسوية 

  الفترة المالية  ن حق التأجيل يجب أن يكون موجوداً في نهاية أ 

  أن هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل 

  تحويل هي نفسها أداة الملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على أنه فقط إذا كانت المشتقات المتضمنة في االلتزام القابل لل

 تصنيفها

بأثر ويجب تطبيقها    2023كانون الثاني    1إن هذه التعديالت سارية المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 . رجعي 

 ركة. من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على البيانات المالية للش 

 3التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  •
 

"اندماج االعمال"    3، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  2020في أيار  
التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى "إطار إعداد وعرض البيانات المالية" الصادر  إشارة إلى اإلطار المفاهيمي. تهدف هذه    -

 .دون تغيير جوهري في متطلباته  2018، باإلشارة إلى "اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية" الصادر في آذار  1989في عام  
وتطبق بأثر مستقبلي.   2022كانون الثاني    1و بعد  إن هذه التعديالت سارية المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أ

 .من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على البيانات المالية للشركة 
 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –الممتلكات واآلالت والمعدات: العوائد ما قبل االستخدام  •
 

العوائد ما قبل االستخدام"، والذي    –معايير المحاسبة الدولية "الممتلكات واآلالت والمعدات  ، أصدر مجلس  2020في أيار  
يحظر على المنشآت أن تخصم من تكلفة أي من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أية عائدات من بيع البنود التي تنتج 

ة التي تريدها اإلدارة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة خالل إيصال األصل إلى موقع التشغيل وجعله جاهزاً للتشغيل بالطريق
 .بعائدات بيع هذه البنود وتكاليف تجهيزها في بيان األرباح أو الخسائر

 
، ويجب أن يطبق بأثر 2022كانون الثاني    1إن هذا التعديل ساري المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

الممتلكات و بنود  المعروضة في  رجعي على  األولى  الفترة  أو بعد  التي أصبحت متاحة لالستخدام في  اآلالت والمعدات 
البيانات المالية للمنشأة عندما تقوم بتطبيق هذا التعديل للمرة األولى. من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري  

 على الشركة. 
 

 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - تكاليف إتمام العقد -العقود المثقلة بااللتزامات  •
 

لتحديد التكاليف التي   37، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  2020في أيار  
 يجب على المنشأة تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد مثقالً بااللتزامات أو متكبداً خسائر. 

ت "طريقة التكلفة ذات العالقة المباشرة". تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرةً بعقد تقديم سلع أو خدمات كالً من تطبق التعديال 
التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرةً بعمليات العقد. ال ترتبط التكاليف العامة واإلدارية مباشرةً بالعقد ويتم 

 حة على الطرف المقابل بموجب العقد.استبعادها ما لم يتم تحميلها صرا
. من غير المتوقع أن  2022كانون الثاني    1إن هذه التعديالت سارية المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على الشركة. 
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  )تتمة(  الهامة السياسات المحاسبية  أسس اإلعداد و  2
 

 )تتمة(  المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وغير نافذة التطبيق 2.3
 

المنشأة التابعة التي تطبق  – "تبني معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى"  1الدولي رقم  الماليةمعيار التقارير  •
 المعايير الدولية للمرة األولى
على معايير التقارير المالية الدولية، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية    2020- 2018كجزء من تحسيناته السنوية دورة  

"تبني معايير التقايير المالية الدولية للمرة األولى". يسمح هذا التعديل للمنشأة   1قارير المالية الدولي رقم  تعديالً على معيار الت 
أن تقوم بقياس فروقات الترجمة المتراكمة   1)أ(" من معيار التقارير المالية الدولي رقم  16التابعة التي اختارت تطبيق الفقرة "د 
ائم المالية للمنشأة األم، بناًء على تاريخ تحول المنشأة األم إلى تطبيق معايير التقارير المالية باستخدام المبلغ المعروض في القو 

"د  الفقرة  التي تختار تطبيق  المشتركة  الحليفة والمشاريع  على الشركات  التعديل أيضاً  )أ(" من معيار 16الدولية. يطبق هذا 
 . 1التقارير المالية الدولي رقم  

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر. 2022كانون الثاني    1ي المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  إن هذا التعديل سار 
 

 %" إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 10رسوم "اختبار   - " "األدوات المالية   9معيار التقارير المالية الدولي رقم   •
على معايير التقارير المالية الدولية، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية   2020- 2018كجزء من تحسيناته السنوية دورة  

. يوضح هذا التعديل الرسوم التي تُضمنُها المنشأة عندما تقَيم ما إذا كانت 9تعديالً على معيار التقارير المالية الدولي رقم  
ن شروط االلتزام المالي األصلي. تتضمن هذه الرسوم فقط شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف بشكل جوهري ع 

تلك المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض 
بادلتها في أو بعد بداية الفترة أحدهما بالنيابة عن اآلخر. تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو م

 المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة هذا التعديل للمرة األولى.
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر. 2022كانون الثاني    1إن هذا التعديل ساري المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 ر جوهري على الشركة. من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أث 
 

 الضرائب في قياسات القيمة العادلة   - ة" الزراع "  41معيار المحاسبة الدولي رقم   •
صدر ، أ على معايير التقارير المالية الدولية   2020- 2018دورة  مجلس معايير المحاسبة الدولية السنوية  تحسينات  كجزء من  

من معيار المحاسبة  22في الفقرة    التعديل المتطلب المتضمن   هذا   . يلغي " الزراعة "   41الدولي رقم    المحاسبة على معيار    تعديلا 

النقدية  يجب أن تت  آ المنش   على أن   ، والذي ينص 41م  الدولي رق  التدفقات  القيمة العادلة ب   المتعلقة ستبعد  الضرائب عند قياس 

 ذا التعديل على الشركة. . الينطبق ه 41معيار المحاسبة الدولي رقم  تطبيق  نطاق   ضمن   الواقعة   لألصول 

 

 أهـم السياسات المحاسبية 2.4
 

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

 
العميل وبالمبلغ الذي تتوقع الشركة  يتم االعتراف باإليرادات من العقود مع الزبائن عندما تنتقل السيطرة على الخدمات إلى  

للمحاسبة عن اإليرادات   لنموذج من خمس خطوات  للزبائن وفقاً  المقدمة  الخدمات  السلع أو  أن يكون لها حق فيه مقابل 
 الناتجة عن العقود المبرمة مع الزبائن. استنتجت الشركة أنها الطرف األصيل في الترتيبات المتعلقة بإيراداتها.

 تقديم خدمات  ▪
يتم االعتراف باإليراد الناتج عن اإلستشارات المالية عند االنتهاء من تقديم الخدمة. كما يتم االعتراف باإليراد 

 الناتج عن عموالت التداول عند إكمال كل معاملة.
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  )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد و  2
 

 )تتمة( المحاسبيةالسياسات أهـم  2.4
 

 الموجودات المالية 
 

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

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

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

 . 15رقم 
 

الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ينشأ عنه  حتى يتم تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل
المستحق. يشار إلى هذا التقييم باسم اختبار تدفقات نقدية تتمثل بـ "دفعات المبلغ األصلي مع الفائدة فقط" على المبلغ األصلي  

 "دفعات المبلغ األصلي مع الفائدة فقط" والذي يتم إجراؤه على مستوى األداة المالية الواحدة. 
 

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

IAS 32  :العرض، وال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة. ويتم تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة    األدوات المالية
اً ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح المدورة على حدة. ويتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة المسجلة سابق

 عند االستبعاد، وال يتم تحميلها على بيان الدخل الشامل. 
 

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

 كليهما. 
 

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

 :والخسائر

 حتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، واال •

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

 

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

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

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

ينتج عن األحكام التعاقدية ألصل مالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ   •
 باإلضافة إلى الفائدة على أصل المبلغ القائم.
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  )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد و  2
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية أهـم  2.4
 

 الموجودات المالية )تتمة(

 )تتمة(  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -
 

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

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

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

 

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

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

 
. يتم إثبات توزيعات األرباح في  بيان الدخلب والخسائر من أدوات حقوق الملكية هذه إلى  المكاس  إعادة تصنيفيتم  ال  

جزء من كلفة  يمثل استرداد لكإيرادات تشغيلية أخرى عند إثبات حق الدفع، مالم يكن المتحصل من التوزيعات    بيان الدخل
أدوات حقوق الملكية بالقيمة  ال تخضع    .مل األخرفي هذه الحالة، يتم االعتراف باالرباح في بيان الدخل الشاواألدوات،  

 . لتقييم انخفاض القيمةالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

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

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

 

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

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

 . بيان الدخلبالتغير بالقيمة العادلة في 
 

الربح أو الخسارة عند  يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على االستثمارات في األسهم المدرجة كإيرادات أخرى في بيان  
 إثبات حق الدفع. 
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 )تتمة(أهـم السياسات المحاسبية  2.4
 

 )تتمة(الموجودات المالية 
 

 الموجودات الماليةإلغاء االعتراف ب
)أو عندما يكون   المالي  إلغاء االعتراف باألصل  أو جزء من مجموعة أصول مالية  يتم  المالي  ممكناً، جزء من األصل 

 مشابهة( عندما: 
 

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

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

 جوهري ولكنها نقلت قدرتها على التحكم بإدارة األصل. 
 

شركة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل أو التزمت باتفاقية تحويل تقوم بتقييم ما إذا كان عندما تقوم ال
وإلى أي مدى احتفظت بمخاطر ومزايا الملكية. إن لم تقم بتحويل المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل بشكل جوهري ولم  

ف باألصل الى حد مشاركتها المستمرة في األصل. في هذه الحالة، تقوم تنقل قدرتها على التحكم بإدارة األصل، يتم االعترا
الشركة بتسجيل االلتزام المرتبط بذلك. يتم قياس األصل المستبعد وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات  

 التي احتفظت بها الشركة.
 

المنقول بالقيمة الدفترية لألصل أو أكبر مقابل قد يطلب من يتم قياس المشاركة المستمرة التي تتخذ شكل ضمان لألصل  
 أيهما أقل.  -الشركة تسديده الى طرف ثالث 

 

 المطلوبات المالية
 االعتراف األولي 

قروض، ذمم دائنة، أو  لعادلة ضمن األرباح أو الخسائر،  يتم تصنيف المطلوبات المالية كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة ا
 .مالية مصنفة كأدوات تحوط في التحوط الفعال، بحسب الحالكمشتقات 

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

 
 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم إلغاء أو إنهاء صالحية االلتزام. عندما يستبدل التزام مالي قائم بآخر من  يتم الغاء  
نفس الدائن بشروط مختلفة بشكل جوهري، أو عندما تتغير شروط االلتزام القائم بشكل جوهري يتم الغاء االعتراف بااللتزام 

يتم تسجيل الفرق بين القيمة الحالية لاللتزام األصلي وااللتزام الجديد في قائمة الدخل  األصلي واالعتراف بااللتزام الجديد، و
 الشامل. 
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 قيمة الموجودات المالية تدني
تعترف الشركة بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
للعقد وجميع   والخسائر. تحتسب الخسائر االئتمانية المتوقعة بناء على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقاً 

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

 التعاقد.  
 

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

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

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

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

تستخدم الشركة مصفوفة الحتساب المخصص تستند على الخبرة  ألدوات وذلك في تاريخ إعداد البيانات المالية.  المتبقي لهذه ا
 التاريخية للخسارة االئتمانية والمعدلة وفقاً العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.

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

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

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

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

منها أرصدة السحب على   قصيرة األجل والتي لها تواريخ استحقاق لمدة ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع محسوماً 
 المكشوف.

  
 عقود اإليجار 

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

 
 الشركة كمستأجر -

المتعلقة  الفردي لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل أو  تطبق الشركة طريقة االعتراف والقياس 
، وحق استخدام األصول والذي  خفضة القيمة. تعترف الشركة بالتزامات عقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجاربأصول من

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

 كمستأجر )تتمة(الشركة  -
 

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

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

على أساس القسط الثابت على مدى فترة  ام األصول  حق استخدمطروًحا منها أي حوافز إيجار مستلمة. يتم استهالك  
 . عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي المقدر لألصول، أيهما أقصر 

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

بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي في تاريخ بدء عقد اإليجار، تعترف الشركة بالتزامات عقود اإليجار مقاسة 
يجب على الشركة دفعها على مدى فترة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات عقود اإليجار مدفوعات ثابتة )بما في ذلك 
مدفوعات ثابتة غير مضمونة( مطروًحا منها أي حوافز إيجار مستحقة القبض ومدفوعات اإليجار المتغيرة والتي 

عدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات عقود اإليجار  تعتمد على مؤشر أو م
أيًضا سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد إلى حد معقول أن تمارسه الشركة ومدفوعات غرامات إنهاء  

 .العقد، إذا كانت شروط عقد اإليجار تبين أن للشركة الخيار بإنهاء العقد
راج مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروفات )إال في حال يتم كانت  تتعلق يتم إد

 بإنتاج المخزون( في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الظرف الذي يؤدي إلى الدفع. 
 

تاريخ بدء اإليجار ألن   عند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد في
الفائدة الضمني في عقد اإليجار ال يمكن تحديده بسهولة. بعد تاريخ البدء، يزيد مبلغ التزامات عقود اإليجار  سعر 
الدفترية   القيمة  قياس  إعادة  يتم   ، ذلك  إلى  باإلضافة  اإليجار.  بمدفوعات  القيام  عند  الفائدة وينخفض  تراكم  ليعكس 

ر إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار )على سبيل اللتزامات عقود اإليجا
المثال، التغييرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد مدفوعات 

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

 يجار قصيرة األجل و عقود اإليجار المتعلقة بأصول منخفضة القيمةج( عقود اإل
تطبق الشركة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل لديها )عقود اإليجار 

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

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

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

 كعقود تأجير تشغيلي
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 ضريبة الدخل 
 

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

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو 
أساسها الضريبي على  الربح  احتساب  يتم  التي  والقيمة  المالية  البيانات  في  المؤجلة    .  المطلوبات  الضرائب  احتساب  يتم 

ستخدام طريقة االلتزام كما في تاريخ المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها با
عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة وبناء على القوانين التي تم تشريعها في تاريخ المركز  

 المالي. 

يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ المركز المالي ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية االستفادة 
 من تلك الموجودات الضريبية جزئياً أو كلياً.

 
 ذمم دائنة ومستحقات

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

 
 ممتلكات ومعدات 

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

 التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي.

ه.  أية  غاء االعتراف باألصـل عند اسـتبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصـادية متوقعة من اسـتخدامه أو اسـتبعاديتم إل
نها الفرق بين عوائد اســتبعاد األصــل وقيمة األصــل المســتبعد. ســتبعاد األصــل تحتســب على أأرباح أو خســائر تنجم عن ا

تســجل هذه األرباح أو الخســائر في بيان الدخل الشــامل ضــمن بند إيرادات أو مصــاريف أخرى في نفس الفترة التي تم 
 .استبعاد األصل فيها. ال يتم استهالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل

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

 سنوات 5       التجهيزات والمعدات  ▪

 سنوات 10     المفروشات المكتبية  و األثاث ▪

 ة سن 20          المباني ▪
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 الموجودات غير الملموسة 
 

يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة عند شرائها بالتكلفة وفيما بعد يتم تقييمها بالتكلفة مطروحا منها أية مخصصات لإلطفاء  
 الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة. وأية مخصصات متعلقة بتدني قيمتها. ويتم تقدير عمر الموجودات غير  

 

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

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

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

 الشامل مع العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعة.
 

طفاءات بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها اإلنتاجي. ساب اإليتم احت
 :فيما يلي األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات غير الملموسة

 سنوات 5   برامج الكمبيوتر  ▪
 سنوات 5   الربط مع السوق ▪

 
 التعامالت بالعمالت األجنبية

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

ل األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل إلى العملة الرئيسية للشركة في بيان من قبل مصرف سورية المركزي. يتم تسجي
 الدخل الشامل. 

 
 التقاص 

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

 
 تدني قيم الموجودات غير المالية

 

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

 دني قيمة األصل حتى تعادل القيمة القابلة لالسترداد. القابلة لالسترداد يتم االعتراف بت

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

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

لألصل إلى مبلغه القابل لالسترداد.
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  )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد و  2

 

  المحاسبيةاالجتهادات والتقديرات أهـم  2.5
 

إن عملية إعداد البيانات المالية  تتطلب من إدارة الـشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة االيرادات والمصـاريف 
والموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة في تاريخ البيانات المالية. إن عدم التأكد المتضمن في اجتهادات وتقديرات 

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

إن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى بتاريخ بيان المركز المالي والتي قد تؤدي لتعديل  
 ة القادمة هي كما يلي: جوهري في القيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالي

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

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

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

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

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

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

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

االعتبار المدة المتوقع فيها استخدام الموجودات وطبيعة التآكل والتقادم التجاري. تقوم اإلدارة، على أساس سنوي، بمراجعة 
عن المستقبلي  تعديل مخصص االستهالك  ويتم  اإلنتاجية  المتبقية واألعمار  اإلنتاجية القيمة  األعمار  بأن  اإلدارة  تعتقد  دما 

 تختلف عن التقديرات السابقة. 
 

 تقدير معدل االقتراض المتزايد -عقود اإليجار 
   ال يمكن للشركة أن تحدد بسهولة سعر الفائدة الضمني في عقود اإليجار، وبالتالي فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزايد

(IBR)  هو معدل الفائدة الذي يتعين على الشركة دفعه لالقتراض   ن معدل االقتراض المتزايدلقياس التزامات اإليجار. إ
مماثلة   قيمة  ذو  أصل  على  للحصول  الالزمة  األموال  مماثل،  مماثلة، ومع ضمان  األصولبمدة  استخدام  بيئة   لحق  في 

على الشركة دفعه"، وهو ما يتطلب يعكس ما "يمكن أن يتعين     اقتصادية مماثلة. وبالتالي فإن معدل االقتراض المتزايد
 تقديًرا عند عدم توفر معدالت ملحوظة أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار. تقوم الشركة بتقدير

المتزايد االقتراض  السوق( عندما تكون متاحة وعليها   معدل  الفائدة في  أسعار  باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها )مثل 
 .التقديرات الخاصة بالشركة إجراء بعض

 
 مبدأ االستمرارية 

قامت إدارة الشركة بتقدير مدى قدرة الشركة على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية. وعلى الرغم من حالة  
الشركة متأكدة من أن الشركة  عدم االستقرار التي تمر بها الجمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن المستقبلية، فإن إدارة  

لديها الموارد الكافية لتساعدها على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست  
على دراية بأية أمور جوهرية من الممكن أن تثير شكوكاً هامة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناًء  

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

 يلي :   األرصدة لدى المصارف ممايتألف النقد و -
 2020 2019 

 ليرة سورية ليرة سورية  
   

 20,200 11,000  نقد في الخزينة
 10,884,176 11,141,709 لدى البنوك  حسابات جارية
 9,138,546 37,169,433 لدى البنوك )ارصدة مستثمري الشركة( حسابات جارية
 4,339,543 3,288,643 البنك المركزي تسوية  حسابات جارية
 7,800,706 16,639,126 )أرصدة مستثمري الشركة( البنك المركزي تسوية  حسابات جارية

 174,000,000 238,728,672 من ثالثة اشهر قلالبنوك استحقاقها األصلي أ ودائع ألجل لدى  
 105,000,000 - ودائع ألجل لدى البنوك استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة اشهر 

 (9,322) ( 5,750) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 306,972,833 311,173,849 
   

بمعدل   سورية  ليرة  17,856,250  مبلغ  2020لدى البنوك خالل عام  وحسابات جارية  بلغت ايرادات الفوائد عن ودائع  
ليرة  15,367,317 مبلغ 2019 في حين بلغت ايرادات الفوائد عن ودائع لدى البنوك خالل عام   %7.13فائدة وسطي  

 . %7.19بمعدل فائدة وسطي  سورية
 

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

 2020 2019 

 ليرة سورية ليرة سورية  
   

 20,200 11,000  نقد في الخزينة
 10,884,176 11,141,709 لدى البنوك  حسابات جارية
 9,138,546 37,169,433 لدى البنوك )أرصدة مستثمري الشركة( حسابات جارية
 4,339,543 3,288,643 البنك المركزي تسوية  حسابات جارية
 7,800,706 16,639,126 )أرصدة مستثمري الشركة( البنك المركزي تسوية  حسابات جارية

 174,000,000 238,728,672 من ثالثة اشهر قلودائع ألجل لدى البنوك استحقاقها األصلي أ 

 306,978,583 206,183,171 
 

 من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة  ة  موجودات مالي  4
 

تصنيفها  تم  فقد  لذلك  المتاجرة  الشركة ألغراض  بها  تحتفظ  ملكية  حقوق  أدوات  شكل  على  مالية  موجودات  الشركة  لدى 
 األرباح والخسائر.كموجودات مالية من خالل  

 2020 2019 

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

 4,275,832 5,838,520 قطاع البنوك 
 356,250 336,250 قطاع النقل

 6,174,770 4,632,082 

 
  1,542,688  من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة  تقييم الموجودات المالية  غير المحققة الناتجة عن    رباحاألبلغت  

بلغت    في حين  ،سوريةليرة    20,000  توزيعات أرباح بقيمةكما حصلت الشركة على   2020 ليرة سورية خالل عام 
ليرة    1,856,256  من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة  تقييم الموجودات المالية  غير المحققة الناتجة عن  خسائر  ال

سورية. ليرة   17,500كما حصلت الشركة على توزيعات أرباح بقيمة  2019 سورية خالل عام 
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 أخرى  متداولة   موجودات  5
 
 2020 2019 

 ليرة سورية ليرة سورية  
   

 2,904,963 1,574,075 إيرادات فوائد مستحقة غير مقبوضة  
 1,447,959 2,355,682 مصاريف مدفوعة مقدما

 3,235,090 18,351,630 مديرية مالية دمشقمبالغ قيد التسوية من 
   

 22,281,387 7,588,012 

   
 
 

 موجودات غير متداولة أخرى 6
 

 2020 2019 

 ليرة سورية ليرة سورية  
   
 2,500,000 3,292,000 مينات صندوق ضمان التسوية *أت

   

 3,292,000 2,500,000 

   
 
لنظام الداخلي لصندوق  ا الجزء غير المتداول من المساهمة النقدية بصندوق ضمان التسوية والمحتسبة بناًء على    الرصيد يمثل  *  

  2020خالل عام    ليرة سورية   3,292,000  وقد بلغت قيمتها   ضمان التسوية وقرار مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية 
 . 2019ليرة سورية خالل عام    2,500,000مقابل  
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 معداتممتلكات و  7
 

 

 جهزة ومعدات أ مباني 
األثاث  

 والمفروشات 
 تجهيزات

 جموع مال خرى أو

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
      التكلفة: 
 53,322,510 95,000 1,664,535 3,740,925 47,822,050 2020كانون الثاني  1كما في 

 - - - - - اإلضافات 

 53,322,510 95,000 1,664,535 3,740,925 47,822,050 2020كانون األول  31كما في 

      

      ستهالك المتراكم: اال

 20,786,602 95,000 1,242,411 2,711,435 16,737,756 2020كانون الثاني  1كما في 

 2,844,631 - 147,997 305,526 2,391,108 استهالك السنة 

 23,631,233 95,000 1,390,408 3,016,961 19,128,864 2020كانون األول  31كما في 

      

      صافي القيمة الدفترية: 

 29,691,277 - 274,127 723,964 28,693,186 2020كانون األول  31كما في 

      

      

 
 

 مباني 
جهزة  أ

 ومعدات 
األثاث  

 والمفروشات 
 تجهيزات

 جموع مال خرى وأ

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

 19,500 - - 19,500 - اإلضافات 

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

      

      االستهالك المتراكم: 

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

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

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

      

      صافي القيمة الدفترية: 

 32,535,908 - 422,124 1,029,490 31,084,294 2019كانون األول  31كما في 
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 موجودات غير ملموسة 8
 

 المجموع  الربط مع السوق  برامج كمبيوتر  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
    التكلفة: 
 1,998,125 167,500 1,830,625 2020كانون الثاني  1كما في 

 - - - اإلضافات  

    

 1,998,125 167,500 1,830,625 2020كانون األول  31كما في 

    

    اإلطفاء المتراكم: 

 1,998,125 167,500 1,830,625 2020كانون الثاني  1كما في 

 - - - إطفاء السنة 

    

 1,998,125 167,500 1,830,625 2020كانون األول  31كما في 

    

    الدفترية: صافي القيمة 

 - - - 2020كانون األول  31كما في 

    
    

 
 

 المجموع  الربط مع السوق  برامج كمبيوتر  

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

 - - - اإلضافات  

    

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

    

    اإلطفاء المتراكم: 

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

 138,000 - 138,000 إطفاء السنة 

    

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

    

    الدفترية: صافي القيمة 

 - - - 2019كانون األول  31كما في 
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   ذمم دائنة ومصاريف مستحقة غير مدفوعة  9
 

 2020 2019 

 ليرة سورية ليرة سورية  
   

   
 16,827,160 53,808,574 ذمم المستثمرين  

 - 5,000,000 موظفين  مؤونة مكافآت
 2,010,527 4,439,977 )*(  لجهات حكومية ذمم مستحقة

 112,098 447,729 المستحقة غير المدفوعة  سوق دمشقعمولة 
 993,442 850,350 حسابات دائنة أخرى 

   

 64,546,630 19,943,227 

   
 

 والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.  ،)*( هي ذمم مترتبة السداد لكل من مالية ريف دمشق لقاء ضريبة الرواتب واألجور
 

 رأس المال المدفوع 10
 

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

 

 المبلغ  عدد الحصص   نسبة الملكية  

 ليرة سورية     % 
      

 156,000,000   520   52.0 بنك سورية والمهجر ش.م.م
 70,500,000   235   23.5 بنك لبنان والمهجر لألعمال ش.م.ل. 

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

 15,000,000   50   5.0 طالل رمزي شعباني 
 15,000,000   50   5.0 حبيب أنطون بيتنجانة

 7,500,000   25   2.5 ابراهيم شيخ ديب
 6,000,000   20   2.0 محمد أديب جود

 

 100.0   1,000  300,000,000 
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  ات االحتياطي 11

 
 جباري اإل حتياطي  اال  -
 

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

 مال الشركة. رأس  كامل  حتى يبلغ مجموع االقتطاعات لهذا االحتياطي 
 

ساسي للشركة وذلك في السنوات التي التسمح فيها جباري لتأمين الحد االدنى للدخل المعين في النظام األ االحتياطي اإليستعمل  
 رباح الشركة بتأمين هذا الحد او لمواجهة نفقات الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الهيئة العامة.أ 

 
 لعدم وجود أرباح صافية.  2020و    2019لم يتم اقتطاع احتياطي قانوني خالل عامي  

 
 ختياري اال حتياطي  اال  -
 

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

 

 ي جزء منه كأرباح على الشركاء.أ و  أ يستعمل االحتياطي االختياري وفقا لما تقرره الهيئة العامة للشركة ويجوز توزيعه كله  
 

 لعدم وجود أرباح صافية.  2020و    2019خالل عامي   اختياري لم يتم اقتطاع احتياطي  
 
 

 إيرادات الوساطة  12
 

 2020 2019 

 ليرة سورية ليرة سورية  
   

 3,198,921 4,953,160 بيع إيرادات عمولة وساطة /
 1,960,484 3,565,247 شراء إيرادات عمولة وساطة /

   

 8,518,407 5,159,405 
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 نفقات الموظفين 13

 
 2020 2019 

 ليرة سورية ليرة سورية  
   

 14,352,199 29,746,560 الرواتب واألجور
 1,504,184 3,501,528 مصروف تأمينات اجتماعية

 5,955,000 16,070,700 مكافآت الموظفين 
 667,992 851,916 مصروف تأمين صحي

 50,170,704 22,479,375 
   

 
 
 
 
 

 مصاريف إدارية وعمومية 14
 

 2020 2019 

 ليرة سورية ليرة سورية  
   

 2,550,900 1,731,320 اشتراكات في سوق األوراق المالية وأعباء حكومية  بدالت
 700,000 1,660,000 واستشارات مصاريف مهنية وقانونية

 210,063 248,586 مصاريف كهرباء وماء وهاتف 
 881,956 938,756 عموالت مصرفية وطوابع ماليةمصاريف 
 390,000 391,200 الربط مع السوق مصاريف

 239,169 292,806 مصاريف قرطاسية ومطبوعات 
 770,392 1,225,000 مصاريف تنظيف 
 962,850 2,335,291 مصاريف صيانة

 200,000 - مصاريف دعاية وإعالن 
 488,079 725,644 خرىأمصاريف إدارية وعمومية 

 9,322 ( 3,572) مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة )استرداد( 

 9,545,031 7,402,731 
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 ضريبة الدخل 15
 

 ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي: 
 2020 2019 

 ليرة سورية ليرة سورية  
   

 ( 14,192,476) ( 34,620,987) نتيجة السنة 
   يطرح

 ( 15,367,317) ( 17,856,250) (*)   إيرادات الفوائد
أرباح غير محققة من إعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة  

 - (1,542,688) من خالل األرباح أو الخسائر  
 - ( 3,572) استرداد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

   

   يضاف 

 2,391,108 2,391,108 استهالك المباني 

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

 9,322 - مخصص خسائر ائتمانية متوقعة مصروف 

 ( 25,303,107) ( 51,632,389) الخسارة الضريبية 

   
 

 % تقتطع عند المنبع. 7.5تخضع إيرادات الفوائد لضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة بنسبة (*)
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  16
 

 وأعضاء مجلس المديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين.   ء تمثل األطراف ذات العالقة الشركا 
تجارية مع المصارف ذات العالقة )بنك سورية والمهجر ش.م.م(  قامت الشركة )ضمن أعمالها االعتيادية( بتعامالت 

 بحدود التعامالت التجارية السائدة.
 

 2020 2019 

 ليرة سورية ليرة سورية  
   بنود بيان المركز المالي: 

:الموجودات     
 12,465,577 37,222,326 أرصدة لدى المصارف 

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

 

 . 2020و   2019لم يتقاضى مجلس المديرين أية تعويضات خالل عامي  
 

 التزامات محتملة  17
 

 الضمانات والكفاالت
 

متعلقة بكفالة مصرفية من بنك بيمو السعودي    2019و  2020كانون األول    31لدى الشركة التزامات محتملة كما في  
من  %  30ليرة سورية ألمر هيئة األوراق واألسواق المالية السورية بنسبة   15,000,000 قيمتهاالفرنسي ش.م.م تبلغ  

  50,000,000البالغ  المفعل )نشاط الوساطة لحسابها وحساب الغير(  و  الحد األدنى لرأس المال المطلوب للنشاط المرخص 
 . 2016كانون األول   12الصادر بتاريخ  163قم  بناًء على قرار هيئة األوراق واألسواق المالية السورية ر ليرة سورية

 

متعلقة بكفالة مصرفية من بنك بيمو السعودي    2019و  2020كانون األول    31لدى الشركة التزامات محتملة كما في  
صندوق ضمان التسوية. – ليرة سورية ألمر سوق دمشق لألوراق المالية  5,000,000الفرنسي ش.م.م  تبلغ قيمتها 
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 إدارة المخاطر 18
 

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

 ناجمة عن عمليات الشركة. 
 

مخاطر السيولة، ومخاطر  مخاطر األعمال،   مخاطر االئتمان،إن المخاطر الرئيسية الناجمة عن أدوات الشركة المالية هي  
بمراجعة السياسات   المديرين. يقوم مجلس  ومخاطر أسعار األسهم  السوق )التي تتضمن مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة(

 المتعلقة بإدارة هذه المخاطر كما هو ملخص أدناه:
 

 ئتمان مخاطر اال . أ 
 

. تسعى الشركة لتقليل هذه المخاطر من خالل  لألرصدة لدى المصارف  بالقيمة الدفتريةإن المخاطر االئتمانية محصورة  
 إيداع أموال الشركة لدى مصارف معتمدة وذات تصنيف ائتماني مرتفع. 

 
 ألعمال مخاطر ا  . ب 

 

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

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

والمركز  األعمال  ثرها على نتائج  مناسبة للتقليل بقدر االمكان من أجراءات اللك المخاطر بشكل مستمر واتخاذ اإلبتقييم ت

 للشركة. المالي 

 
 مخاطر السيولة  . ج
 

 ستحقاقها.المالية عند ا لتزاماتهافي عدم قدرة الشركة على الوفاء باإن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن 
 ستحقاق التعاقدية كما في: ات المالية للشركة حسب تواريخ االالجدول التالي يمثل المطلوب

 

 المجموع   شهر أ  6إلى   3من   شهر أ 3أقل من  2020األول  كانون  31

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
      

 64,546,630  -  64,546,630  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة غير مدفوعة 
      

 64,546,630  -  64,546,630 
      
 

 

 المجموع   شهر أ 6إلى  3من   شهر أ  3أقل من  2019األول  كانون 31

 ليرة سورية   سورية ليرة   ليرة سورية  
      

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

 19,943,227  -  19,943,227 

 

 مخاطر السوق  .د
 

المستقبلية و النقدية  للتدفقات  العادلة  القيمة  السوق بمخاطر تغير  التغيير في أسعارها ال  األدواتتتمثل مخاطر  مالية نتيجة 
  مخاطر سعر الفائدة.وقي ألداة مالية بمخاطر العملة والسوقية. يتأثر السعر الس
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 )تتمة(   إدارة المخاطر     18
 
 مخاطر السوق )تتمة(  .د

 
 مخاطر العملة

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

 غير معرضة لمخاطر العمالت كون جميع موجوداتها ومطلوباتها بالليرة السورية. 
 

 الفائدة مخاطر سعر 
 

إن خطر سعر الفائدة هو احتمال أن تتعرض األدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت سعر  
. تحقق الشركة في  لألج الفائدة أو تغيرات في الربحية المستقبلية.  وتتعرض الشركة لخطر سعر الفائدة فيما يتعلق بالودائع 

طريق مراقبة التغيرات في سعر الفائدة على العمالت التي تتركز فيها النقدية. يمثل الجدول التالي  معدل سعر الفائدة عن  
 حساسية صافي الفوائد نتيجة تغيير في معدل الفائدة:

 

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

 2020 2019 

 ليرة سورية ليرة سورية  
   

10  + 212,933 237,997 
10  - (212,933 ) )237,997( 

 
 مخاطر أسعار األسهم .ه

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

 
 2020  2019 

 مؤشرات السوق 

% التغير 
في أسعار 

 األسهم 

التأثير على  
األرباح 
 والخسائر 

التأثير على  
  حقوق الملكية 

% التغير 
في أسعار  

 األسهم

التأثير على  
األرباح 
 والخسائر

التأثير على  
 حقوق الملكية

 ليرة سورية ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية   
        

 أدوات حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من خالل    

 361,302 463,208 +10%    481,632   617,477 +10% األرباح أو الخسائر
 أدوات حقوق الملكية

بالقيمة العادلة من خالل    
 ( 361,302) ( 463,208) -10%  ( 481,632) ( 617,477) -10% األرباح أو الخسائر

 
 إدارة رأس المال .و
 

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

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

 ية. ة الحالسنتعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل ال
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 القيمة العادلة لألدوات المالية      19
 

 المالية.تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات 

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

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

 جوهريا عن قيمتها الدفترية.تختلف  المالية ال لألدوات

 

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

ري على القيمة العادلة يمكن مالحظتها إما مباشرة أو المستوى الثاني: طرق تقييم، حيث أن المدخالت التي لها تأثير جوه
 بشكل غير مباشر. 

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

 

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

 العادلة للموجودات المالية تحديد القيمة 
 

2020كانون األول   31     
 

 المجموع  المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول 
 

  ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

        

بالقيمة   موجودات مالية
من خالل األرباح العادلة 

 6,174,770  -  -  6,174,770  أو الخسائر 

  6,174,770  -  -  6,174,770 

 

2019كانون األول  31    
 

 المجموع   المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 
 

  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
        

موجودات مالية بالقيمة  
العادلة من خالل  

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

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

 . 2020ال يوجد تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل عام 
 

 (COVID-19أثر انتشار فيروس كورونا المستجد )     20
 

كان له    2020  كانون األول  31(، بتاريخ البيانات المالية المنتهية في  COVID-19إن استمرار تفشي فيروس كورونا )
العالمية. وبناًء على ذلك، قد تتأثر األنشطة  العالمي وتسبب في حدوث اضطراب كبير في األسواق  أثراً على االقتصاد 

لية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة . إن مدة هذه التأثيرات ومداها غير مؤكدة وتعتمد على التطورات المستقبللشركةالتشغيلية  
في الوقت الراهن. بالنظر إلى حالة عدم التيقن االقتصادي المستمرة، ال يمكن تقدير قيمة هذا األثر بشكل موثوق في تاريخ 

ال المستقبلية والتدفقات  المالية  النتائج  التطورات على  المالية. يمكن أن تؤثر هذه  البيانات  نقدية  الموافقة على إصدار هذه 
المالي   لتأثير  للشركةوالمركز  تقييمها  استكمال  بصدد  اإلدارة  إن   .COVID-19    عمليات اتخاذ    الشركةعلى  أجل  من 

 اإلجراءات المناسبة ومعالجة الموقف بشكل صحيح. 


