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 ول الب�انات المال�ة ح ا�ضاحات 

 معلومات عن الشر�ة  -1

على ترخ�ص من هیئة األوراق    2009�ابیتال مطلع ش�اط  . حصلت شام  ةسور�   بدمشق، شر�ة خدمات مال�ة واستثمار�ة تأسست    �ابیتال، شر�ة شام  

ق المال�ة لحسابها وحساب  �سمح هذا الترخ�ص للشر�ة بتقد�م خدمات تداول األورا  واألسواق المال�ة السور�ة المال�ة السور�ة للعمل في السوق السور�ة، 

 ونشر المعلومات المتعلقة �األوراق المال�ة.  لوتحلی �التغط�ة،إدارة اإلصدارات األول�ة دون التعهد  ك و�ذل االستشار�ة،والخدمات  الغیر، 

�اسم شر�ة شام �ابیتال المحدودة المسؤول�ة ومسجلة    2009\1\4تار�خ    \3\ شر�ة محدودة المسؤول�ة مرخصة �موجب قرار وز�ر االقتصاد رقم  نوع الشر�ة  

 ومرخصة وفق القرارات التال�ة: 2009\12\9تار�خ  \9310 \التجاري رقم�السجل 

تار�خ    \3942\ستها ألعمالها الصادر عن السید رئ�س مجلس الوزراء �القرار رقمأحكام نظم الترخ�ص لشر�ات الخدمات والوساطة المال�ة وقواعد ممار  •

28\8\2006 . 

 لدى الهیئة المذ�ورة. \5\والمسجلة برقم  2009\3\19تار�خ  \48\قرار هیئة األوراق واألسواق المال�ة السور�ة رقم  •

 2009\2\8تار�خ  \10\قرار مجلس مفوضي هیئة األوراق واألسواق المال�ة رقم •

إصدارات أول�ة دون  غا�ة الشر�ة تقد�م االستشارات وتحلیل ونشر المعلومات المتعلقة �األوراق المال�ة والوساطة في المال�ة لحسابها ولحساب الغیر و�دارة 

و�قع مر�زها الرئ�سي    14/ 01/ 2009التعهد �التغط�ة عدا بناء المساكن و��عها واالتجار بها مهما �ان نوعها مدة الشر�ة خمس وعشرون سنة تبدأ من  

 الجمیلة.و�مقر مؤقت الشعالن حبو�ي جانب مكت�ة الفنون  بالس،حوش  - 653عقار  -درعا  د أوتوسترافي ر�ف دمشق 

 :الحصة الواحدة ألف لیرة سور�ة وهي موزعة �ما یلي  ألف حصة ق�مة  \120\ملیون لیرة سور�ة وهو ع�ارة عن  \120\بلغ رأس مال الشر�ة مبلغ 

 الق�مة �اللیرات السور�ة  عدد الحصص  نس�ة االكتتاب الجنس�ة  االسم 
 54,000,000 54,000 %45 سور�ة  شر�ة األمجاد المتألقة للتجارة واالستثمار المحدودة المسؤول�ة 

 36,000,000 36,000 %30 سوري  محمد الدندشي  رتضىالسید محمد الم
 30,000,000 30,000 %25 إمارات�ة  شر�ة الرمز لألوراق المال�ة 

 120,000,000 120,000 %100  المجموع 

 لمحاسب�ة هم الس�اسات ا أ -2

 إعداد الب�انات المال�ة   أسس 1-2 

 .تم إعداد الب�انات المال�ة للشر�ة وفقًا لمعاییر التقار�ر المال�ة الدول�ة الصادرة من قبل مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة

هر �الق�مة العادلة  الب�انات المال�ة وفقًا لمبدأ التكلفة التار�خ�ة �استثناء الموجودات المال�ة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر والتي تظتم إعداد  

 .بتار�خ الب�انات المال�ة. إن اللیرة السور�ة هي عملة إظهار الب�انات المال�ة والتي تمثل العملة الرئ�س�ة للشر�ة

 .عرض الب�انات المال�ة �اللیرة السور�ة وهي عملة التشغیل للشر�ةتم 

 التغییرات في الس�اسات المحاسب�ة واإلفصاحات 2-2

 المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة 

 .2020�انون الثاني  1قامت الشر�ة بتطبیق �عض التعدیالت والتفسیرات ألول مرة والتي أص�حت نافذة ابتداًء من  -

 تفسیر أو تعدیل آخر صادر وغیر نافذ التطبیق. تقم الشر�ة �التطبیق الم�كر ألي مع�ار أولم  -

  ": "تعر�ف األعمال3التعدیالت على مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 

"اندماج األعمال" أنه �ي یتم اعت�ار مجموعة متكاملة من األنشطة واألصول المستحوذ علیها    3یوضح هذا التعدیل على مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم  

ًة على ذلك، فإن  كأعمال، فإنها �جب أن تشمل �حد أدنى على مدخالت وعمل�ة جوهر�ة تساهمان معًا �شكل �بیر في القدرة على إنتاج مخرجات. عالو 
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أي أثر    هذا التعدیل یوضح أن األعمال ممكن أن تكون موجودة دون تضمین جم�ع المدخالت والعمل�ات الالزمة إلنتاج المخرجات. ل�س لهذه التعدیالت

 لها.على الب�انات المال�ة للشر�ة، ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبل�ة في حال دخول الشر�ة في أ�ة اندماجات ألعما

 أسس اإلعداد والسیـاسات المـحـاسبـیـة الهامة (تتمة) 2

 التغییرات في الس�اسات المحاسب�ة واإلفصاحات (تتمة) 2-2

 المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة (تتمة)

: "اصالح معاییر سعر  39�ة الدولي رقم ومع�ار المحاس  9ومع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم  7التعدیالت على مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 

 "الفائدة

"األدوات المال�ة: االعتراف والق�اس" عددًا من اإلعفاءات،   39ومع�ار المحاس�ة الدولي رقم  9تتضمن التعدیالت على مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 

  .معاییر سعر الفائدةوالتي تنطبق على جم�ع عالقات التحوط التي تتأثر م�اشرة �إصالح 

أو أداة التحوط.   تتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إلى حالة من عدم الت�قن �شأن توقیت و/أو حجم التدفقات النقد�ة المع�ار�ة للبند المغطى �التحوط 

 .الفائدةل�س لهذه التعدیالت أثر على الب�انات المال�ة للشر�ة حیث أنها ال تمتلك أ�ة عالقات تحوط من معدل  

 

 ": تعر�ف �لمة "جوهري 8ومع�ار المحاس�ة الدولي رقم   1التعدیالت على مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 

ها أو تحر�فها  تقدم التعدیالت تعر�فًا جدیدًا لما هو "جوهري" الذي ینص على أن "المعلومات تكون جوهر�ة إذا �ان من المتوقع �شكل معقول أن یؤثر حذف

مات  رارات التي یتخذها المستخدمون الرئ�سیون للب�انات المال�ة المعدة لألغراض العامة بناًء على تلك الب�انات المال�ة، والتي توفر معلو أو حجبها على الق

 ."مال�ة حول منشأة محددة

ومات أخرى، في س�اق الب�انات  توضح التعدیالت أن "الجوهر�ة" سوف تعتمد على طب�عة أو أهم�ة المعلومات، سواًء �شكل إفرادي أو مجتمعة مع معل

 .المال�ة

لهذه التعدیالت  �عتبر الخطأ في المعلومات جوهر�ًا إذا �ان من المتوقع �شكل معقول أن یؤثر على القرارات المتخذة من قبل المستخدمین الرئ�سیین. ل�س 

 .أثر على الب�انات المال�ة، وال یتوقع أن �كون هناك أي أثر مستقبلي على الشر�ة

 

  2018آذار  29طار المفاه�مي للتقر�ر المالي الصادر في اإل

فاه�مي هو مساعدة  ال �عتبر اإلطار المفاه�مي مع�ارًا، وال أي من المفاه�م الواردة ف�ه تلغي المفاه�م أو المتطل�ات في أي مع�ار. الغرض من اإلطار الم

المعاییر لمساعدة معدي التقار�ر المال�ة على تطو�ر س�اسات محاسب�ة متسقة في حال عدم وجود  في تطو�ر   (IASB) مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة 

تمادًا على  مع�ار قابل للتطبیق، ولمساعدة جم�ع األطراف على فهم المعاییر وتفسیرها. إن ذلك سیؤثر على المنشآت التي طورت س�اساتها المحاسب�ة اع

 .اإلطار المفاه�مي

فاه�مي المعدل �عض المفاه�م الجدیدة والتعر�فات المحدثة ومعاییر االعتراف �األصول والخصوم �ما یوضح �عض المفاه�م الهامة.  یتضمن اإلطار الم

 .ل�س لهذه التعدیالت أثر على الب�انات المال�ة للشر�ة

 

 COVID-19 : امت�ازات اإل�جار المتعلقة �جائحة16التعدیالت على مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 

تعدیل على مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم  “ COVID-19 بـ ، أصدر مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة امت�ازات اإل�جار المتعلقة 2020أ�ار  28في 

 ."عقود اإل�جار 16

�شأن المحاس�ة عن التعدیالت على عقد    16 تقدم هذه التعدیالت إعفاء المستأجر�ن من تطبیق اإلرشاد الوارد في مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم

و�خ�ار عملي، �جوز للمستأجر اخت�ار عدم تقی�م ما إذا �انت امت�ازات   .COVID-19 الناتجة عن امت�ازات اإل�جار �تأثیر م�اشر لجائحة   اإل�جار

من المؤجر تمثل تعدیل في عقد اإل�جار. و�التالي �قوم المستأجر الذي �أخذ هذا االخت�ار �المحاس�ة عن أي تغییر في  COVID-19 بـ المتعلقة   اإل�جار
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،  16بنفس طر�قة المحاس�ة عن التغییر وفقًا لمع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم  COVID-19 المتعلقة بـ مدفوعات عقد اإل�جار نت�جة امت�ازات اإل�جار

 .مثل ذلك التغییر تعدیًال في عقد اإل�جارإذا لم �

. ُ�سمح �التطبیق الم�كر. ل�س لهذا التعدیل أي أثر على الب�انات  2020حز�ران  1�طبق هذا التعدیل على الفترات المال�ة السنو�ة التي تبدأ في أو �عد  

 المال�ة للشر�ة.

 المحاس�ة الدول�ة وغیر نافذة التطبیقالمعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر  3-2

ر�ة تطبیق هذه  ف�ما یلي المعاییر والتفسیرات الجدیدة أو المعدلة الصادرة وغیر نافذة للتطبیق حتى تار�خ إصدار الب�انات المال�ة للشر�ة، تعتزم الش

 .المعاییر، إن لزم االمر، عندما تص�ح سار�ة المفعول

  عقود التأمین –  17الدولي رقم مع�ار التقار�ر المال�ة  -

والذي �عتبر مع�ارًا جدیدًا شامًال لعقود التأمین �غطي   2017في أ�ار  17أصدر مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 

محل مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم   17الدولي رقم االعتراف والق�اس، العرض واإلفصاح. عندما �ص�ح نافذًا للتطبیق، س�حل مع�ار التقار�ر المال�ة 

على �افة أنواع عقود التأمین (مثل التأمین على الح�اة، التأمین الم�اشر و�عادة   17. �طبق مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 2005الصادر بتار�خ  4

ما �طبق أ�ضًا على �عض الضمانات واألدوات المال�ة التي تحتوي على میزات  التأمین) �غض النظر عن نوع المنشأة التي تقوم �إصدار هذه العقود، �

  .مشار�ة اخت�ار�ة

هو تقد�م نموذج محاس�ة لعقود التأمین أكثر فائدة    17یتضمن المع�ار �عض االستثناءات في النطاق. إن الهدف العام لمع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 

، والذي �ستند �شكل �بیر على الحفاظ على الس�اسات المحاسب�ة  4لى العكس من متطل�ات مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم واتساقًا �النس�ة للمؤمنین. ع

�قدم نموذجًا شامًال لعقود التأمین، �غطي �افة الجوانب المحاسب�ة ذات الصلة. إن جوهر    17المحل�ة السا�قة، فإن مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 

  :هو النموذج العام، والمكمل بـ 17ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم مع�

 تطبیق محدد للعقود الم�اشرة التي تحتوي على میزات المشار�ة الم�اشرة (طر�قة العموالت المتغیرة) •

  .طر�قة م�سطة (طر�قة توز�ع األقساط) �شكل رئ�سي للعقود قصیرة األمد •

مع اإللزام �عرض أرقام المقارنة. �سمح   2023�انون الثاني  1نافذ التطبیق للفترات المال�ة التي تبدأ في أو �عد  17ولي رقم إن مع�ار التقار�ر المال�ة الد

لدولي  بنفس أو قبل تار�خ البدء بتطبیق مع�ار التقار�ر المال�ة ا 15و 9�التطبیق الم�كر، �شرط ان تقوم المنشأة بتطبیق مع�اري التقار�ر المال�ة الدولیین 

 .. إن هذا المع�ار غیر قابل للتطبیق على الشر�ة17رقم 

 

 : تصن�ف المطلو�ات �متداولة أو غیر متداولة 1تعدیالت على مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 

لتحدید   1 من مع�ار المحاس�ة الدولي رقم  76إلى  69تعدیالت على الفقرات من  2020أصدر مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة في �انون الثاني 

 :المتطل�ات من أجل تصن�ف المطلو�ات �متداولة أو غیر متداولة. توضح هذه التعدیالت

 المقصود �الحق في تأجیل التسو�ة  -

 أن حق التأجیل �جب أن �كون موجودًا في نها�ة الفترة المال�ة  -

 أن هذا التصن�ف ال یتأثر �احتمال�ة ممارسة المنشأة لحقها في التأجیل  -

 إذا �انت المشتقات المتضمنة في االلتزام القابل للتحو�ل هي نفسها أداة الملك�ة، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصن�فهاأنه فقط   -

  .و�جب تطب�قها �أثر رجعي 2023�انون الثاني  1إن هذه التعدیالت سار�ة المفعول للفترات المال�ة السنو�ة التي تبدأ في أو �عد  

 .هذه التعدیالت أثر جوهري على الب�انات المال�ة للشر�ةمن غیر المتوقع أن �كون ل
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 (تتمة)  أسس اإلعداد والسیـاسات المـحـاسبـیـة الهامة 2
 (تتمة) المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة وغیر نافذة التطبیق  3-2

 3التقار�ر المال�ة الدولي رقم التعدیالت على مع�ار  -اإلشارة إلى اإلطار المفاه�مي 

إشارة إلى اإلطار   -"اندماج االعمال"  3، أصدر مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة تعدیالت على مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 2020في أ�ار 

، �اإلشارة إلى "اإلطار المفاه�مي  1989ر في عام المفاه�مي. تهدف هذه التعدیالت إلى استبدال اإلشارة إلى "إطار إعداد وعرض الب�انات المال�ة" الصاد

 .دون تغییر جوهري في متطل�اته 2018للتقار�ر المال�ة" الصادر في آذار 

وتطبق �أثر مستقبلي. من غیر المتوقع أن �كون   2022�انون الثاني  1إن هذه التعدیالت سار�ة المفعول للفترات المال�ة السنو�ة التي تبدأ في أو �عد  

 .التعدیالت أثر جوهري على الب�انات المال�ة للشر�ةلهذه 

 

 16تعدیالت على مع�ار المحاس�ة الدولي رقم  –الممتلكات واآلالت والمعدات: العوائد ما قبل االستخدام 

�حظر على المنشآت أن    العوائد ما قبل االستخدام"، والذي  –، أصدر مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة "الممتلكات واآلالت والمعدات 2020في أ�ار 

ه جاهزًا  تخصم من تكلفة أي من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أ�ة عائدات من ب�ع البنود التي تنتج خالل إ�صال األصل إلى موقع التشغیل وجعل

 .یزها في ب�ان األر�اح أو الخسائرللتشغیل �الطر�قة التي تر�دها اإلدارة. و�دًال من ذلك، تعترف المنشأة �عائدات ب�ع هذه البنود وتكال�ف تجه

، و�جب أن �طبق �أثر رجعي على بنود الممتلكات  2022�انون الثاني  1إن هذا التعدیل ساري المفعول للفترات المال�ة السنو�ة التي تبدأ في أو �عد 

المال�ة للمنشأة عندما تقوم بتطبیق هذا التعدیل للمرة   واآلالت والمعدات التي أص�حت متاحة لالستخدام في أو �عد الفترة األولى المعروضة في الب�انات 

 .األولى. من غیر المتوقع أن �كون لهذه التعدیالت أثر جوهري على الب�انات المال�ة للشر�ة

 

 37تعدیالت على مع�ار المحاس�ة الدولي رقم  - تكال�ف إتمام العقد  - العقود المثقلة �االلتزامات 

لتحدید التكال�ف التي �جب على المنشأة   37اییر المحاس�ة الدول�ة تعدیالت على مع�ار المحاس�ة الدولي رقم ، أصدر مجلس مع2020في أ�ار 

 .تضمینها عند تقی�م ما إذا �ان العقد مثقًال �االلتزامات أو متكبدًا خسائر

�عقد تقد�م سلع أو خدمات �ًال من التكال�ف اإلضاف�ة وتوز�ع   تطبق التعدیالت "طر�قة التكلفة ذات العالقة الم�اشرة". تتضمن التكال�ف المتعلقة م�اشرةً 

راحة على الطرف المقابل  التكال�ف المرت�طة م�اشرًة �عمل�ات العقد. ال ترت�ط التكال�ف العامة واإلدار�ة م�اشرًة �العقد و�تم است�عادها ما لم یتم تحمیلها ص

 .�موجب العقد

. من غیر المتوقع أن �كون لهذه التعدیالت أثر جوهري  2022�انون الثاني    1للفترات المال�ة السنو�ة التي تبدأ في أو �عد  إن هذه التعدیالت سار�ة المفعول  

 على الب�انات المال�ة للشر�ة.

 تطبق المعاییر الدول�ة للمرة األولى المنشأة التا�عة التي  – "تبني معاییر التقار�ر المال�ة الدول�ة للمرة األولى"  1مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 

على معاییر التقار�ر المال�ة الدول�ة، أصدر مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة تعدیًال على مع�ار التقار�ر   2020-2018كجزء من تحسیناته السنو�ة دورة 

(أ)" من مع�ار  16التعدیل للمنشأة التا�عة التي اختارت تطبیق الفقرة "دالمال�ة الدول�ة للمرة األولى". �سمح هذا   التقار�ر"تبني معاییر  1المال�ة الدولي رقم 

أن تقوم �ق�اس فروقات الترجمة المتراكمة �استخدام المبلغ المعروض في القوائم المال�ة للمنشأة األم، بناًء على تار�خ تحول   1التقار�ر المال�ة الدولي رقم 

ال�ة الدول�ة. �طبق هذا التعدیل أ�ضًا على الشر�ات الحل�فة والمشار�ع المشتر�ة التي تختار تطبیق الفقرة  المنشأة األم إلى تطبیق معاییر التقار�ر الم

 .1(أ)" من مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 16"د

 .طبیق الم�كر، مع السماح �الت2022�انون الثاني  1إن هذا التعدیل ساري المفعول للفترات المال�ة السنو�ة التي تبدأ في أو �عد 
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 (تتمة)  أسس اإلعداد والسیـاسات المـحـاسبـیـة الهامة 2
 (تتمة)  المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة وغیر نافذة التطبیق 2-3
 

  �المطلو�ات المال�ة %" إللغاء االعتراف 10رسوم "اخت�ار  -"األدوات المال�ة " 9مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 

على معاییر التقار�ر المال�ة الدول�ة، أصدر مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة تعدیًال على مع�ار التقار�ر   2020-2018كجزء من تحسیناته السنو�ة دورة 

اللتزام المالي الجدید أو المعدل تختلف �شكل  . یوضح هذا التعدیل الرسوم التي ُتضمُنها المنشأة عندما تقَ�م ما إذا �انت شروط ا9المال�ة الدولي رقم 

مدفوعة أو  جوهري عن شروط االلتزام المالي األصلي. تتضمن هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة بین المقترض والمقرض، �ما في ذلك الرسوم ال

لتعدیل على المطلو�ات المال�ة التي یتم تعدیلها أو م�ادلتها في أو  المستلمة من قبل المقترض أو المقرض أحدهما �الن�ا�ة عن اآلخر. تطبق المنشأة هذا ا

 .�عد بدا�ة الفترة المال�ة السنو�ة التي تطبق فیها المنشأة هذا التعدیل للمرة األولى 

 .ق الم�كر، مع السماح �التطبی 2022�انون الثاني  1إن هذا التعدیل ساري المفعول للفترات المال�ة السنو�ة التي تبدأ في أو �عد 

 من غیر المتوقع أن �كون لهذه التعدیالت أثر جوهري على الشر�ة.

 

 أهم االجتهادات والتقدیرات المحاسب�ة  2-4

 

وااللتزامات  المطلو�ات  إن عمل�ة إعداد الب�انات المال�ة تتطلب من إدارة الشر�ة الق�ام بتقدیرات واجتهادات تؤثر في ق�مة االیرادات والمصار�ف والموجودات و 

الق�م الحا قد یؤدي الى تعدیالت هامة في  التأكد المتضمن في اجتهادات وتقدیرات اإلدارة  المال�ة. إن عدم  الب�انات  تار�خ  ل�ة للموجودات  المحتملة في 

 .والمطلو�ات المقدرة في المستقبل

 

بتار�خ   األخرى  الرئ�س�ة  والمصادر  �المستقبل  المتعلقة  األساس�ة  الفرض�ات  المدرجة  إن  الق�مة  في  لتعدیل جوهري  تؤدي  قد  والتي  المالي  المر�ز  ب�ان 

 :للموجودات والمطلو�ات خالل السنة المال�ة القادمة هي �ما یلي

 

 تدني ق�م الموجودات غیر المال�ة 

وجد أي مؤشر من هذا النوع، تقوم الشر�ة بتقدیر  تقوم الشر�ة في تار�خ الب�انات المال�ة بتقی�م ما إذا �ان هناك مؤشر على إمكان�ة تدني ق�مة األصل. و�ذا  

صل حتى تعادل  المبلغ القابل لالسترداد لألصل. في حال تبین أن ق�مة األصل المسجلة أكبر من الق�مة القابلة لالسترداد یتم االعتراف بتدني ق�مة األ 

 .الق�مة القابلة لالسترداد

نت توجد أ�ة داللة على أن خسارة تدني معترف بها ألصل في السنوات السا�قة، عدا عن الشهرة، لم تعد  في تار�خ �ل ب�ان مر�ز مالي، یتم تقی�م ما إذا �ا

عترف بها لألصل  توجد أو أنها قد انخفضت، و�ذا وجدت هذه الحالة، تقوم الشر�ة بتقی�م المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصل. �جب عكس خسارة التدني الم

ي التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ األصل القابل لالسترداد منذ االعتراف �آخر خسارة في تدني الق�مة، و�ذا �انت الحالة �ذلك  فقط إذا �ان هناك تغیر ف

 .�جب ز�ادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغه القابل لالسترداد

 مبدأ االستمرار�ة 

ل على أساس مبدأ االستمرار�ة. وعلى الرغم من حالة عدم االستقرار التي تمر بها  قامت إدارة الشر�ة بتقدیر مدى قدرة الشر�ة على االستمرار في العم

االستمرار �العمل في    الجمهور�ة العر��ة السور�ة وحالة عدم الت�قن المستقبل�ة فإن إدارة الشر�ة متأكدة من أن الشر�ة لدیها الموارد الكاف�ة لتساعدها على

ذلك، فإن اإلدارة ل�ست على درا�ة �أ�ة امور جوهر�ة من الممكن أن تثیر شكو�ًا هامة حول قدرة الشر�ة على    المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على 

 .االستمرار �منشأة مستمرة. بناًء عل�ه، فقد تم إعداد الب�انات المال�ة على أساس مبدأ االستمرار�ة
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 األعمار المقدرة الستخدام الموجودات الثابتة

قع  ة بتحدید األعمار المقدرة للموجودات الثابتة لغرض حساب االستهالك. یتم تحدید هذا التقدیر �عد األخذ �عین االعت�ار االستخدام المتو تقوم إدارة الشر�

عتقد اإلدارة �أن  ا توالمتراكم للموجودات. تقوم اإلدارة �مراجعة الق�مة المت�ق�ة واألعمار المقدرة �شكل سنوي و�تم تعدیل نسب االستهالك المستقبل�ة عندم

  .األعمار المقدرة تختلف عن التقدیرات السا�قة

 الضرائب 

النطاق    هناك فرض�ات غیر مؤ�دة ف�ما یتعلق بتفسیر قوانین الضرائب و�ذلك م�الغ وزمن الدخل المستقبلي الخاضع للضر��ة. عند األخذ في االعت�ار

جل لالرت�اطات التعاقد�ة الحال�ة وتعقیداتها، فإن الفروقات بین النتائج الفعل�ة واالفتراضات المأخوذة  الواسع للعالقات التجار�ة الدول�ة، والطب�عة الطو�لة األ

  .مس�قا، والتعدیالت الالحقة لتلك االفتراضات قد تتطلب تعدیالت مستقبل�ة لمخصص ضر��ة الدخل المسجل مس�قا

التي تعتمد على عوامل متعددة، �الخبرات من إجراءات تدقیق سا�قة من قبل الجهات  لقد قامت الشر�ة بتكو�ن مخصصات بناء على تقدیرات معقولة، و 

 .الضر�ب�ة واالختالف في تفسیر بنود الضرائب ما بین الجهات الضر�ب�ة والشر�ة

 

  الس�اسات المحاسب�ة الهامة 2-5

 :أعدت الب�انات المال�ة المرفقة وفقًا ألهم الس�اسات المحاسب�ة التال�ة

 

 اإلیراد من العقود مع الز�ائن -أ

 .تعمل الشر�ة في مجال خدمات الوساطة المال�ة والخدمات االستشار�ة المتعلقة �األوراق المال�ة

ل  ا حق ف�ه مقابیتم االعتراف �اإلیرادات من العقود مع الز�ائن عندما تنتقل الس�طرة على الخدمات إلى العمیل و�المبلغ الذي تتوقع الشر�ة أن �كون له

ت الشر�ة أنها  السلع أو الخدمات المقدمة للز�ائن وفقًا لنموذج من خمس خطوات للمحاس�ة عن اإلیرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع الز�ائن. استنتج

  .الطرف األصیل في الترتی�ات المتعلقة �إیراداتها

 تقد�م خدمات  -

المال�ة عند االنتهاء من تقد�م الخدمة. �ما یتم االعتراف �اإلیراد الناتج عن عموالت التداول عند إكمال �ل   االستشارات یتم االعتراف �اإلیراد الناتج عن 

 .معاملة

 ب. المعامالت �العمالت األجنب�ة 

الصرف السائدة في تار�خ حدوث هذه التعامالت و�تم تحو�ل أرصدة  یتم تسجیل التعامالت التي تتم �العمالت األجنب�ة خالل السنة �أسعار  

ي. یتم  الموجودات والمطلو�ات المال�ة �أسعار صرف العمالت األجنب�ة السائدة في تار�خ ب�ان المر�ز المالي المعلنة من قبل مصرف سور�ة المر�ز 

 .ر�ة في ب�ان الدخل الشاملتسجیل األر�اح والخسائر الناتجة عن التحو�ل إلى العملة الرئ�س�ة للش

 ج. النقد وما في حكمه 

لها توار�خ  لغرض إعداد قائمة التدفقات النقد�ة، فإن النقد وما في حكمه �شتمل على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصیرة األجل والتي 

 .على المكشوفاستحقاق لمدة ثالثة أشهر أو أقل من تار�خ اإلیداع محسومًا منها أرصدة السحب 

 

 

 

 

 



 المسؤولیة     محدودةشام كابیتال شركة 

16 | 30 
 

 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) 2-5

 د. الموجودات الثابتة

تة وعمرها الزمني  یتم تقی�م الموجودات الثابتة �التكلفة �عد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في الق�مة. یتم تغییر طر�قة استهالك الموجودات الثاب

 .االقتصاد�ة المستقبل�ة المتضمنة فیها وتعالج هذه التغییرات على أنها تغییرات في التقدیر المحاسبيعند تغیر نمط استهالك المنافع 

تنجم عن است�عاد  یتم عدم االعتراف �األصل عند است�عاده أو عندما ال �كون هناك منافع اقتصاد�ة متوقعة من استخدامه أو است�عاده. أ�ة أر�اح أو خسائر  

الفرق بین عوائد است�عاد األصل وق�مة األصل المست�عد. تسجل هذه األر�اح أو الخسائر في ب�ان الدخل ضمن بند إیرادات أو    األصل تحتسب على أنها

 مصار�ف أخرى في نفس السنة التي تم است�عاد األصل فیها.

 

 هـ. الموجودات غیر الملموسة 

د یتم تقی�مها �التكلفة مطروحا منها أ�ة مخصصات لإلطفاء وأ�ة مخصصات متعلقة  یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة عند شرائها �التكلفة وف�ما �ع

 .بتدني ق�متها. و�تم تقدیر عمر الموجودات غیر الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة غیر محددة

ب�ان الدخل الشامل.  أما الموجودات غیر الملموسة  یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر و�قید اإلطفاء في 

الشامل.  �ذلك  التي عمرها الزمني غیر محدد فیتم مراجعة التدني في ق�متها في تار�خ الب�انات المال�ة و�تم تسجیل أي تدني في ق�متها في ب�ان الدخل 

سنة و�تم إجراء أ�ة تعدیالت على الفترات الالحقة.  یتم تغییر طر�قة إطفاء  تتم مراجعة تقدیر العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نها�ة �ل  

التغییرات على  األصل غیر الملموس وعمره الزمني عند تغیر نمط إطفاء المنافع االقتصاد�ة المستقبل�ة المتضمنة ف�ه �لما �ان ذلك ضرور�ا، وتعالج هذه 

ر�ف إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات العمر المحدد في ب�ان الدخل الشامل مع العناصر  أنها تغییرات في التقدیر المحاسبي، �ما تسجل مصا

 .المشابهة لها من حیث الطب�عة

 و. ذمم دائنة ومستحقات 

 .قبل الموردیتم إث�ات االلتزامات للم�الغ المستحقة السداد في المستقبل للمواد أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطال�ة بها من 

 ز. ضر��ة الدخل 

 .تخضع الشر�ة ف�ما یتعلق �ضر��ة الدخل لضر��ة الدخل على األر�اح الحق�ق�ة النافذة في الجمهور�ة العر��ة السور�ة

ي الب�انات المال�ة  إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نت�جة الفروقات الزمن�ة المؤقتة بین ق�مة الموجودات أو المطلو�ات ف

الي وتحتسب  والق�مة التي یتم احتساب الر�ح الضر�بي على أساسها.  یتم احتساب الضرائب المؤجلة �استخدام طر�قة االلتزام �ما في تار�خ المر�ز الم

الضر�ب�ة المؤجلة و�ناء على القوانین التي    الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب الضر�ب�ة التي یتوقع تطب�قها عند تسو�ة االلتزام الضر�بي أو تحقیق الموجودات

 .تم تشر�عها في تار�خ المر�ز المالي

جودات  یتم مراجعة رصید الموجودات الضر�ب�ة المؤجلة في تار�خ المر�ز المالي و�تم تخف�ضها في حالة توقع عدم إمكان�ة االستفادة من تلك المو 

 .الضر�ب�ة جزئ�ًا أو �ل�اً 

 ح. المخصصات 

 .ةالمخصصات إذا �ان على الشر�ة أي التزام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق و�ن تكلفة تسو�ة االلتزام محتملة و�مكن ق�اسها �موثوق� یتم إث�ات  

 

 الق�م العادلة  ط.

السوق المعلنة أو أسعار التجار المعلنة في السوق  یتم تحدید الق�مة العادلة لألدوات المال�ة المتداولة بنشاط في األسواق المال�ة المنتظمة �الرجوع إلى أسعـار  

  .(أسعار العطاءات للمراكز الطو�لة وأسعار عند الطلب للمراكز القصیرة)، من غیر أي حسومات لتكال�ف المعامالت
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وقد تشمل تلك التقن�ات أحدث معامالت السوق    �النس�ة لألدوات المال�ة التي ال توجد لها سوق نشطة، فإنه یتم تحدید الق�مة العادلة �استخدام تقن�ات التقی�م، 

أو نماذج تقی�م  دون شروط تفضیل�ة أو �الرجوع إلى الق�مة السوق�ة الحال�ة ألداة أخرى مشابهة لها �صورة جوهر�ة أو تحلیل التدفقات النقد�ة المخصومة  

 .أخرى 

 ي. التقاص 

ظهار المبلغ الصافي في ب�ان المر�ز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق القانون�ة الملزمة والن�ة  یتم إجراء تقاص بین الموجودات المال�ة والمطلو�ات المال�ة و�

 .لتسو�تها على أساس التقاص لتحقیق الموجودات وتسو�ة المطلو�ات في نفس الوقت

 

 ك. الموجودات المال�ة 

 االعتراف األولي 
االعتراف األولي إلى موجودات مال�ة مدرجة �التكلفة المطفأة، موجودات مال�ة مدرجة �الق�مة العادلة من خالل  تقوم الشر�ة بتصن�ف موجوداتها المال�ة عند  

  .الدخل الشامل اآلخر وموجودات مال�ة مدرجة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر

ستخدمه إلدارة الموجودات المال�ة وخصائص التدفقات النقد�ة التعاقد�ة للموجودات  تحدد الشر�ة تصن�ف الموجودات المال�ة استنادًا إلى نموذج األعمال الذي ت 

 .المال�ة

 .15یتم ق�اس الذمم المدینة التي ال تحتوي على عنصر تمو�ل هام �سعر المعاملة المحدد �موجب مع�ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم 

أو �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، �جب أن ینشأ عنه تدفقات نقد�ة تتمثل بـ "دفعات    حتى یتم تصن�ف األصل المالي وق�اسه �التكلفة المطفأة 

" والذي یتم إجراؤه  المبلغ األصلي مع الفائدة فقط" على المبلغ األصلي المستحق. �شار إلى هذا التقی�م �اسم اخت�ار "دفعات المبلغ األصلي مع الفائدة فقط

 .مال�ة الواحدةعلى مستوى األداة ال

الل الدخل  عند االعتراف األولي، قد تختار الشر�ة تصن�ف �عض االستثمارات في األسهم على نحو غیر قابل لإللغاء �استثمارات �الق�مة العادلة من خ

، وال یتم االحتفاظ بها لغرض  ضعر المال�ة: ال األدوات   IAS 32 الشامل اآلخر، وذلك عندما تستوفي تعر�ف حقوق الملك�ة ط�قًا لمع�ار المحاس�ة الدولي

الشاملة األخرى   المتاجرة. و�تم تحدید هذا التصن�ف على أساس �ل أداة على حدة. و�تم تحو�ل األر�اح والخسائر المتراكمة المسجلة سا�قًا ضمن اإلیرادات

 .إلى األر�اح المدورة عند االست�عاد، وال یتم تحمیلها على ب�ان الدخل الشامل

ا إذا  أعمال الشر�ة إلدارة األصول المال�ة إلى ��ف�ة إدارة الشر�ة ألصولها المال�ة من أجل تولید التدفقات النقد�ة. �حدد نموذج األعمال م  �شیر نموذج 

 .كانت التدفقات النقد�ة ستنتج عن تحصیل تدفقات نقد�ة تعاقد�ة، أو ب�ع األصول المال�ة، أو �لیهما

 

 �التكلفة المطفأة  موجودات مال�ة مقتناة -

 :�قاس األصل المالي �التكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطین التالیین وهو غیر محدد �الق�مة العادلة من خالل األر�اح والخسائر

 االحتفاظ �األصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ �الموجودات لتحصیل تدفقات نقد�ة تعاقد�ة، و  -

ة ألصل مالي تدفقات نقد�ة في توار�خ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ �اإلضافة الى الفائدة على  ینتج عن األحكام التعاقد� -

 .أصل المبلغ القائم

 موجودات مال�ة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -

 أدوات الدین 
إذا استوفت الشرطین التالیین وأ�ضا لم یتم اخت�ار ق�اسها �الق�مة العادلة  تقاس أداة الدین �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط  

 :من خالل األر�اح والخسائر
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االحتفاظ �األصل المالي ضمن نموذج أعمال والذي یتحقق الغرض منه عن طر�ق تحصیل �ل التدفقات النقد�ة التعاقد�ة و��ع الموجودات   -

ل مالي تدفقات نقد�ة في توار�خ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ �اإلضافة إلى  المال�ة، و�نتج عن األحكام التعاقد�ة ألص

 .الفائدة على أصل المبلغ القائم

 

مة  یتم ق�اس أدوات الدین �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر �الق�مة العادلة و�تم تسجیل األر�اح والخسائر من التغیر في الق�

 .ي تم االعتراف بها في ب�ان الدخل الشامل اآلخرالعادلة الت

�قة  یتم إث�ات إیرادات الفوائد والتغیر في سعر العمالت األجنب�ة وخسائر انخفاض الق�مة أو االستردادات في األر�اح أو الخسائر بنفس الطر 

 .المت�عة في الموجودات المال�ة التي یتم ق�اسها �التكلفة المطفأة

 .، یتم إعادة تصن�ف األر�اح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سا�قًا في ب�ان الدخل الشامل اآلخر إلى ب�ان الدخلعند إلغاء االعتراف 

 

 أدوات حقوق الملك�ة 
  عند االعتراف األولي، �النس�ة الستثمار حقوق الملك�ة غیر المحتفظ �ه للمتاجرة، فإن الشر�ة قد تختار �شكل غیر قابل لإللغاء ان تعرض

 .لتغیرات الالحقة في الق�مة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. یتم هذا االخت�ار على أساس �ل استثمار على حدىا

ت  ال یتم إعادة تصن�ف المكاسب والخسائر من أدوات حقوق الملك�ة هذه إلى ب�ان الدخل. یتم إث�ات توز�عات األر�اح في ب�ان الدخل �إیرادا

الدفع، مالم �كن المتحصل من التوز�عات �مثل استرداد لجزء من �لفة األدوات، وفي هذه الحالة، یتم االعتراف  تشغیل�ة أخرى عند إث�ات حق 

 .مة�االر�اح في ب�ان الدخل الشامل األخر. ال تخضع أدوات حقوق الملك�ة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقی�م انخفاض الق�

 

 ادلة من خالل الر�ح أو الخسارة موجودات مال�ة �الق�مة الع  -

ة  تتضمن الموجودات المال�ة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة األصول المال�ة المحتفظ بها للمتاجرة أو األصول المال�ة المخصص

 .ا �الق�مة العادلةعند االعتراف األولي �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة أو األصول المال�ة التي من الملزم ق�اسه

أو  إضافة لذلك، وعند االعتراف األولي، قد تختار الشر�ة �صورة غیر قابلة لإللغاء ق�اس أصل مالي �في �متطل�ات الق�اس �التكلفة المطفأة  

ك یلغي أو �قلص �صورة  �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للق�اس �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة إذا �ان الق�ام بذل

 .جوهر�ة عدم التوافق المحاسبي الذي قد ینشأ

غیر �الق�مة  یتم تسجیل الموجودات المال�ة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة في ب�ان المر�ز المالي �الق�مة العادلة. یتم االعتراف �الت

 .ب�ان الدخل  فيالعادلة 

 .االعتراف بتوز�عات األر�اح على االستثمارات في األسهم المدرجة �إیرادات أخرى في ب�ان الر�ح أو الخسارة عند إث�ات حق الدفع  یتم

 االعتراف �الموجودات المال�ة   إلغاء
 :ة مشابهة) عندماإلغاء االعتراف �األصل المالي (أو عندما �كون ممكنًا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مال�   یتم

 .ال �عود للشر�ة حق في استالم التدفقات النقد�ة من هذا األصل -

عندما تقوم الشر�ة بتحو�ل الحق في استالم التدفقات النقد�ة من األصل أو التزامات بدفع التدفقات النقد�ة المستلمة �الكامل م�اشرة   -

ا: أ) قامت �شكل جوهري بتحو�ل المخاطر والمنافع المرت�طة �األصل أو ب) لم  و�دون أي تأخیر الى طرف ثالث �موجب اتفاق�ة تحو�ل، و�م

 أو االحتفاظ �المخاطر والمنافع المرت�طة �األصل �شكل جوهري ولكنها نقلت قدرتها على التحكم �إدارة األصل. و�ل تقم بتح

مت �اتفاق�ة تحو�ل تقوم بتقی�م ما إذا �ان و�لى أي مدى  عندما تقوم الشر�ة بتحو�ل الحق في استالم التدفقات النقد�ة من األصل أو التز 

احتفظت �مخاطر ومزا�ا الملك�ة. إن لم تقم بتحو�ل المخاطر والمنافع المرت�طة �األصل �شكل جوهري ولم تنقل قدرتها على التحكم �إدارة  
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قوم الشر�ة بتسجیل االلتزام المرت�ط بذلك. یتم ق�اس  األصل، یتم االعتراف �األصل الى حد مشار�تها المستمرة في األصل. في هذه الحالة، ت

 .األصل المست�عد وااللتزام المرت�ط �ه على أساس �عكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشر�ة

ة تسدیده الى  یتم ق�اس المشار�ة المستمرة التي تتخذ شكل ضمان لألصل المنقول �الق�مة الدفتر�ة لألصل أو أكبر مقابل قد �طلب من الشر�

 .أیهما أقل -طرف ثالث 

 المطلو�ات المال�ة 

 االعتراف األولي 
یتم تصن�ف المطلو�ات المال�ة �مطلو�ات مال�ة مدرجة �الق�مة العادلة ضمن األر�اح أو الخسائر، قروض، ذمم دائنة، أو �مشتقات مال�ة  

 .مصنفة �أدوات تحوط في التحوط الفعال، �حسب الحال

المطلو�ات المال�ة مبدئ�ًا �الق�مة العادلة، وفي حالة القروض والذمم الدائنة یتم االث�ات �الصافي �عد طرح التكال�ف المرت�طة  یتم إث�ات  

  .�المعاملة

 إلغاء االعتراف �المطلو�ات المال�ة 
دل التزام مالي قائم �آخر من نفس الدائن �شروط  یتم الغاء االعتراف �المطلو�ات المال�ة عندما یتم إلغاء أو إنهاء صالح�ة االلتزام. عندما �ستب 

دید،  مختلفة �شكل جوهري، أو عندما تتغیر شروط االلتزام القائم �شكل جوهري یتم الغاء االعتراف �االلتزام األصلي واالعتراف �االلتزام الج 

 .خل الشاملو�تم تسجیل الفرق بین الق�مة الحال�ة لاللتزام األصلي وااللتزام الجدید في قائمة الد

 ل. الق�مة العادلة  

 .تقوم الشر�ة �ق�اس األدوات المال�ة �الموجودات المال�ة المتوفرة للب�ع بناًء على ق�متها العادلة بتار�خ ب�ان المر�ز المالي  

ي السوق بتار�خ ق�اس  إن الق�مة العادلة هي السعر الذي �مكن استالمه من ب�ع أصل أو دفعه لنقل التزام في عمل�ة منتظمة بین مشار�ین ف

 :األدوات المال�ة. إن ق�اس الق�مة العادلة مبني على افتراض أن عمل�ة ب�ع االصل أو نقل االلتزام تحدث في

 إما السوق األساسي لألصل أو االلتزام، -

 .أو عند غ�اب السوق األساسي، في أكثر سوق مالئم لألصل أو االلتزام -

 .األساسي أو أكثر سوق مالئم متاحًا للشر�ةعلى أن �كون السوق  

راض  یتم ق�اس الق�مة العادلة ألصل أو التزام بناًء على االفتراضات التي �عتمد علیها المشار�ون في السوق عند تسعیر هذه األدوات على افت

 .أن المشار�ین في السوق �عملون على تحقیق أفضل مصالح اقتصاد�ة لهم

رق تقی�م مناس�ة للظروف المح�طة والتي یتوفر لها ب�انات �اف�ة لق�اس الق�مة العادلة، وتعظ�م استخدام المعط�ات  تقوم الشر�ة �استخدام ط

 .المالئمة التي �مكن مالحظتها وتقلیل استخدام المعط�ات التي ال �مكن مالحظتها

لب�انات المال�ة یتم تصن�فها في التسلسل الهرمي للق�مة  جم�ع الموجودات والمطلو�ات التي یتم ق�اس ق�متها العادلة أو اإلفصاح عنها في ا

 :العادلة، الموضح أدناه، بناًء على أقل مستوى من المعط�ات التي لها تأثیر جوهري على ق�اس الق�مة العادلة �كل

 .): أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في أسواق مال�ة نشطة لموجودات ومطلو�ات مماثلة1المستوى (  -

): طرق تقی�م �كون فیها المستوى األدنى من المعط�ات التي لها تأثیر جوهري على ق�اس الق�مة العادلة �مكن 2لمستوى ( ا -

  .مالحظتها م�اشرة أو �شكل غیر م�اشر

): طرق تقی�م �كون فیها المستوى األدنى من المعط�ات التي لها تأثیر جوهري على ق�اس الق�مة العادلة غیر 3المستوى (  -

 .ملحوظة

ت  �النس�ة للموجودات والمطلو�ات المعترف بها في الب�انات المال�ة �شكل متكرر، تحدد الشر�ة ف�ما إذا �ان هناك ا�ة تحو�الت بین مستو�ا

 التسلسل الهرمي من خالل اعادة تقی�م التصن�ف في نها�ة �ل فترة مال�ة.
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 نقد�ة في الصندوق ولدى المصارف   -1

  
2021 
 ل.س 

 
2020 
 ل.س 

     نقد�ة في الصندوق 
 25,523,540  640,790  دمشق صندوق -المصار�ف النثر�ة

 -  - -  دمشق -صندوق المصار�ف النثر�ة دوالر
 A 640,790  25,523,540 

     نقد�ة لدى المصارف 

 جاري سوري -بنك بیبلوس سور�ة
 

 2,368  4,344 

 35,796  -  جاري دوالر-بنك ب�مو 
 6,248,949  1,714,539  جاري سوري -الوطنيبنك قطر 

 253,801  238,101  جاري سوري -بنك سور�ا والخل�ج

  جاري دوالر-بنك بیبلوس سور�ة
 1,566,810  789,057 

 24,689  1,731,725  جاري سوري -بنك الشام اإلسالمي
 43,801  36,901  جاري سوري   -البنك العر�ي

 24,103,239  662,668  جاري سوري -اإلسالميبنك سور�ة الدولي 
 16,250  3,250  جاري سوري -بنك األردن سور�ة

 92,525  75,325  جاري سوري -بنك ب�مو
 B 6,031,687  31,612,450 
 A+B 6,672,477  57,135,990 

 

 ) ل.س 2,512( 2021األول �انون  31بلغ سعر صرف الدوالر المعتمد من قبل مصرف سور�ة المر�زي بتار�خ 
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 عمالء /مصارفنقد�ة لدى ال -2

 
2021 

 س ل. 
 

2020 
 س ل. 

 -  7,557,840 جاري عمالء -بنك األردن سور�ة
 3,321,070  32,370,214 جاري عمالء  - بنك بیبلوس سور�ة

 8,782,576  499,954,745 جاري عمالء-السعودي الفرنسيبنك ب�مو 
 2,683,952  217,337,253 جاري عمالء -بنك الشام اإلسالمي
 19,867,312  91,185,747 جاري عمالء -بنك البر�ة اإلسالمي

 43,082,539  74,180,484 جاري عمالء-بنك سور�ة الدولي اإلسالمي
 15,968,296  288,546,308 جاري العمالء-سور�ة-الوطنيبنك قطر 

 13,714,101  10,635,831 جاري العمالء -بنك سور�ة والخل�ج
 4,469,100  77,305,500 جاري العمالء -البنك العر�ي

 62,405,923  ) 46,136,107(  حساب التسو�ة -المصرف المر�زي 
 1,252,937,815  174,294,868 

 

 مال�ة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح والخسائر . موجودات  3

 
 

2021 
  س ل. 

2020 
 س ل. 

 40,880,893  5,126,859 موجودات مال�ة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح والخسائر 
 5,126,859  40,880,893 

 

وتهدف عمل�ة الشراء إلى المتاجرة بهذه األسهم و��عها بهدف تحقیق أر�اح خالل فترة   المال�ة،مدرجة في سوق دمشق لألوراق  أسهم تمثل هذه االستثمارات  

�ما یتم االعتراف �المكاسب أو الخسائر الناتجة عن الفرق ما بین الق�مة الدفتر�ة    العادلة، و�فصح عنها في قائمة المر�ز المالي �الق�مة    سنة،أقل من  

 والق�مة العادلة في ب�ان الدخل.

 ة شام �ابیتال .محفظ 4

 2021 
 س ل. 

 2020 
 س ل. 

 71,025,676  37,700,050 محفظة شام �ابیتال 
 37,700,050  71,025,676 

داع والسحب من ذمة  ی�ما تعكس عمل�ات اإل   المالي، هي ع�ارة عن ق�مة االستثمارات (للمتاجرة) والتي تعكس رصید شر�ة شام �ابیتال �عمیل لدى السوق 

 شر�ة شام �ابیتال �عمیل.

 .2021اق المال�ة في أخر یوم من عام تم تقی�م االستثمارات قصیرة األجل (لشر�ة شام �ابیتال) وفق أسعار األغالق المنشورة في سوق دمشق لألور 
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 . مصار�ف مدفوعة مقدمًا  5

 2021 
 س ل. 

 2020 
 س ل. 

 150,000  1,000,000 بدل اشتراك سنوي للموظفین للهیئة مقدماً 
 708,355  2,673,000 مصار�ف إ�جار الشر�ة مقدما

 600,000  707,500 برنامج حما�ة من الفیروسات مقدماً 
 180,000  360,000 اشتراك سنوي للشر�ة الهیئة مقدماً بدل 

 22,915  397,919 مصار�ف أخرى مقدماً 
 482,720  1,109,990 تأمین صحي مقدماً 

 58,500  114,000 مصار�ف استضافة الموقع مقدماً 
 480,000  560,000 ا شر�ة برو تك ص�انة مقدم

 1,800,000  1,833,200 أجار الو�ب سیرفر لدى أي تك مقدماً 
 8,755,609  4,482,490 

أن یتم االعتراف   ن تم معالجتها ضمن المصار�ف المدفوعة مقدمًا، دو  كعقود اإل�جار في الشر�ة هي قصیرة األجل وال تتجاوز السنة المال�ة الواحدة، ولذل

 .16�حقوق استخدام األصل المستأجر والتزامات عقود اإل�جار �ما یتوافق مع مع�ار إعداد التقار�ر المال�ة الدول�ة رقم 

 . سلف وتأمینات 6

 2021 
 س ل. 

 2020 
 س ل. 

 391,826  483,000 سلف العمل 
 -  312,456 سلف شخص�ة 

 795,456  391,826 

 النقد�ة في صندوق ضمان التسو�ة . المساهمة 7

 2021 
  س ل. 

2020 
 س ل. 

 2,500,000  37,201,000 المساهمة النقد�ة في صندوق ضمان التسو�ة 
 37,201,000  2,500,000 

ن خالل تداوالت  وهي ع�ارة عن مساهمة موقوفة لزوم التسو�ة لعمل�ة التداول مع سوق دمشق لألوراق المال�ة من خالل البنك المر�زي و�تم إعادة تقی�مها م

 . الوس�ط �األوراق المال�ة �أخر ثالثة أشهر

 . �فاالت مصرف�ة 8

 2021 
 س ل. 

 2020 
 س ل. 

 8,556,900  19,922,900 بنك قطر الوطني سور�ة -الماليكفالة مصرف�ة لسوق دمشق 
 24,000,000  30,000,000 بنك قطر الوطني سور�ة  - كفالة مصرف�ة لهیئة األوراق المال�ة

 49,922,900  32,556,900 
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تشكیل �فالة مصرف�ة   م ت المال�ة،) المتضمن لزوم تشكیل �فالة مصرف�ة غیر مشروطة لصالح هیئة األوراق واألسواق 3942وفق نظام الترخ�ص رقم ( 

 شهر. 12و�تم إعادة تقد�مها من قبل السوق المالي �ل  التداول،تسهیل عمل�ة    اوغایته المالي، لسوق دمشق 

 �ة المؤجلة . ضر��ة الدخل واألصول الضر�ب9

ف الضر��ة، حیث أص�حت الشر�ة تعترف �مصروف الضر��ة السنوي  و تم تغییر س�اسة شر�ة شام �ابیتال في االعتراف �مصر  2018اعت�ارًا من 

ي حساب  ف 12�حسب القوانین الضر�ب�ة النافذة و�تم تشكیل مخصص لمواجهة أع�اء الضر��ة ولم تعد الشر�ة تلتزم بتطبیق مع�ار المحاس�ة الدولي 

  ر�ر أو االلتزامات الضر�ب�ة المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة بین األسس المحاسب�ة المعتمدة في الشر�ة �حسب المعاییر الدول�ة للتقا/الموجودات

 المال�ة و�ین األسس المت�عة في القوانین الضر�ب�ة النافذة في الجمهور�ة العر��ة السور�ة.

 ملخص تسو�ة الر�ح المحاسبي مع الر�ح الضر�بي:-ت

 
2021  

 س ل. 
 2020  

 س ل. 
 )58,823,161(   ) 60,953,778(  صافي الر�ح (الخسارة) قبل الضر��ة 

 )5,086,470(   ) 2,935,949(  المنته�ة ینزل إیرادات الفوائد عن الفترة 
 )410,882(   ) 1,258,600(  ینزل إیرادات توز�عات األر�اح 

 457,808  264,257 �ضاف ضر��ة ر�ح رؤوس األموال المتداولة 
 -  8,552,568 األر�اح الحق�ق�ة المسددة   ة�ضاف: ضر��

 -  - ضر��ة غیر المق�مین)(مختلفة �ضاف: ضرائب  
    الخسائر غیر المحققة الموجودات المال�ة /�ضاف: األر�اح /�طرح

 )12,333(   ) 1,467,787(  �الق�مة العادلة من خالل األر�اح والخسائر
 )63,875,039(   ) 57,799,289(  الخسارة الضر��ة (قبل التعدیل)/الر�ح

 %22  %22 معدل الضر��ة 
 -  - ضر��ة الدخل 

 -  - % 10�معدل ضر��ة اإلدارة المحل�ة 
 -  - % 10ضر��ة إعادة اإلعمار 
 -  - إجمالي ضر��ة الدخل 
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 . األصول غیر الملموسة 10

 المجموع   الموقع االلكتروني للشر�ة   البرمج�ات والنظم   الر�ط اإللكتروني  التكلفة 
 12,509,715  3,819,490  8,235,425  454,800    2021الثاني   �انون  1في رصید ال

 10,000,000  -  10,000,000  -  افات اإلض
 -  -  -  -  االست�عادات 
 22,509,715  3,819,490  18,235,425  454,800  2021�انون األول  31الرصید في 
         اإلطفاءات 

 ) 8,884,242(   ) 1,088,790(   ) 7,340,652(   ) 454,800(   2021�انون الثاني  1في رصید ال
 ) 2,776,864(   ) 697,200(   ) 2,079,664(   -  اإلضافات 

 -  -  -  -  االست�عادات 
 ) 11,661,106(   ) 1,785,990(   ) 9,420,316(   ) 454,800(   2021�انون األول  31الرصید في 

 10,848,609  2,033,500  8,815,109  -  2021 صافي الق�مة الدفتر�ة

 اإللكتروني والبرمج�ات سنوات للر�ط   3معدل اإلطفاء المستخدم 

 الممتلكات والمعدات  . 11

  التكلفة 
 األثاث  

 والمفروشات 
 

 الد�كور  
 والتحسینات 

 
 التجهیزات 
 المكتب�ة  
 والحاسو��ة 

 المجموع   وسائل النقل  

 29,182,002  10,102,700  10,595,925  250,850  8,232,527  2021�انون الثاني  1في رصید ال
 2,500,000  -  2,500,000  -  -  اإلضافات 

 ) 258,460(    -  -  -  ) (258,460  االست�عادات 
 31,423,542  10,102,700  13,095,925  250,850  7,974,067  2021�انون األول  31الرصید في 
           اإلهتالكات 

 ) 17,220,903(   ) 4,377,854(   ) 5,538,422(   ) 250,850(   ) 7,053,777(   2021�انون الثاني  1في رصید ال
 ) 4,355,747(   ) 2,020,548(   ) 1,737,183(   -  ) 598,016(   االستهالك خالل السنة 

 258,460  -  -  -  258,460  االست�عادات 
 )21,318,190(   )6,398,402(   )7,275,605(   )250,850(   )7,393,333(   2020�انون األول,  31رصید 

           الدفتر�ة صافي الق�مة 
 10,105,352  3,704,298  5,820,320  -  580,734  2020�انون األول  31رصید 

 

 %)20المعدل السنوي الهتالك األثاث والمفروشات (  -

 %)25المعدل السنوي الهتالك األجهزة المكتب�ة والحاسو��ة (  -

 %)20المعدل السنوي الهتالك وسائل النقل ( -
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 العمالء . ذمم 12

 ذمم العمالء الدائنة:-أ

 

 قصیرة األجل   -ذمم مدینة 
2021 

س ل.   
 2020 

س ل.   
 166,709,757  1,245,267,012 ذمم العمالء الدائنة 

 1,245,267,012  166,709,757 
 

شراء وبیع األسھم داخل السوق المالي  وھي عبارة عن رصید المتعاملین مع الشركة بھدف استثمار أموالھم مع الشركة في السوق المالي، من خالل  
 النظامي وخارجھ. 

 ذمم العمالء المدینة: -ب

 2021 
 س ل. 

 2020 
 س ل. 

 3,351  36 لمدینة العمالء اذمم 
 36  3,351 

 

 ى.أرصدة دائنة أخر 13
 

 2021 
 س ل. 

 2020 
 س ل. 

 3,705,412  404,960 سوق دمشق  –ش�كات لم تدفع �عد 
 1,879,699  7,265,842 عموالت سوق دمشق المستحقة  

 150,000  - مصار�ف �هر�اء مستحقة  
 100,000  - مصار�ف هاتف ومو�ایل وانترنت مستحقة

 3,500,000  3,500,000 أمانات      -حسا�ات قید التسو�ة
 4,925,759  6,694,189 الرواتب واألجور مستحقة ضر��ة الدخل 

 17,864,991  14,260,870 
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 .رأس المال 14

 /1000/حصة فقط مائة وعشرون ألف حصة ق�مة �ل حصة  /120,000/مائة وعشرون ملیون لیرة سور�ة ال غیر موزعة على  120,000,000

 على �امل رأس المال على النحو التالي: شر�اءل.س ألف لیرة سور�ة وقد اكتتب ال

 الق�مة �اللیرات السور�ة   عدد الحصص   نس�ة االكتتاب  الجنس�ة  االسم 
شر�ة األمجاد المتألقة للتجارة  
 واالستثمار المحدودة المسؤول�ة 

 54,000,000  54,000  %45  سور�ة 

�محمد    ىالسید محمد المرتض
 الدندشي 

 36,000,000  36,000  %30  سوري 

 30,000,000  30,000  %25  إمارات�ة  شر�ة الرمز لألوراق المال�ة 
 120,000,000  120,000  %100   المجموع 

 

 .االحت�اطي القانوني اإلج�اري 15

 2021 
 س ل. 

 2020 
 س ل. 

 17,192,200  17,192,200 رصید أول الفترة 
 -  - خالل الفترة % من األر�اح الصاف�ة قبل الضر��ة إضافات 10

 17,192,200  17,192,200 
 

 .األر�اح المحتجزة:16

 2021 
 س ل. 

 2020 
 س ل. 

 138,133,965  79,310,804 الفترة رصید أول 
 ) 58,823,161(   ) 60,953,778(  �طرح  /فخسائر العام الصاف�ة: �ضا /أر�اح

 -  - احت�اطي قانوني: �طرح 
 18,357,026  79,310,804 

 جاري الشر�اء . 17

 2021 
 س ل. 

 2020 
 س ل. 

 19,561  - جاري الشر�ك الرمز 
 (19,561)  - التغیر خالل الفترة 

 -  - 
 .2020ع�ارة عن نفقات تم دفعا من قبل الشر�ك شر�ة الرمز لالستثمارات المال�ة تم تسو�تها خالل عام 
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 . اإلیرادات التشغیل�ة 18

 
 

2021 
 س ل. 

 2020 
 س ل. 

 39,047,214  97,932,769 إیراد العموالت من سوق دمشق  
 18,122,570  6,231,632 أر�اح ب�ع موجودات مال�ة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح والخسائر 

غیر محققة في محفظة الموجودات المال�ة �الق�مة العادلة من   أر�اح
 خالل األر�اح والخسائر 

1,467,787  12,333 

 -  25,000,000 إیرادات إدارة اإلصدار 
 410,882  1,258,600 إیراد توز�عات أر�اح األسهم  

 57,593,000  131,890,788 اإلیرادات التشغیل�ة  

 

�األلف من إجمالي ف�مة الصفقة و�تم    9.8وحتى  6.8�سوق دمشق لألوراق المال�ة بنس�ة تتراوح بین  تنفیذ صفقاتهي عمولة تحصل علیها الشر�ة من  

 .مر�ز المقاصة �األلف من المذ�ورة أعاله تخص هیئة األوراق وسوق دمشق المالي و  1.6الصفقة علمًا أن نس�ة  تنفیذ االعتراف بها عند 

 �األلف للشر�ة والتي تشكل اإلیراد من عموالت سودق دمشق لألوراق المال�ة. 8�األلف و 5و�اقي العمولة تتراوح بین 

 .المصار�ف التشغیل�ة 19

  2021 
 س ل. 

 2020 
 س ل. 

 30,950  161,924  التداول مصار�ف أخطاء  
 A 161,924  30,950 مصار�ف أخطاء التداول 

 180,000  180,000  االشتراكات السنو�ة للشر�ة لدى الهیئة 
 400,000  400,000  االشتراكات السنو�ة للشر�ة لدى السوق 

 100,000  100,000  االشتراكات السنو�ة في صندوق ضمان التسو�ة  
 200,000  200,000  دمشق -نظام التداول اإللكتروني في السوق 
 150,000  150,000  دمشق-نظام التقاص والتسو�ة في السوق 

 75,000  75,000  داخل�ة وخارج�ة في السوق مصار�ف ص�انة 
 300,000  300,000  بدل اشتراك نظام مر�ز المقاصة والحفظ المر�زي 

 100,000  100,000  بدل سنوي را�طة شر�ات الوساطة  
 B 1,505,000  1,505,000 مصار�ف االشتراكات السنو�ة 

 960,000  119,200  الهیئة -عمولة �فاالت البنوك
 584,440  900,000  السوق -ضرائب ورسوم �فاالت البنوك

 C 1,019,200  1,544,440 مصار�ف الكفاالت البنك�ة 
 103,720  -  استضافة موقع الشر�ة اإللكتروني 

 175,000  557,000  التسجیل السنوي للموظفین لدى الهیئة 
 55,000  54,993  مصار�ف خدمة رسائل العمالء 

 5,716,669  11,824,300  أي تك  - تقن�ة وص�انة المعلوماتمصار�ف 
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 8,168,019  -  مصار�ف سنوات سا�قة  
 8,440,000  -  نت - مصار�ف تقن�ة وص�انة المعلومات
 1,800,000  600,000  مصار�ف قانون�ة واستشار�ة مال�ة 

 235,871  473,664  مصار�ف الحسا�ات الجار�ة  
 727,258  1,513,692  التعامل النقديمصار�ف حسا�ات 

 -  449,512  الدارة المؤجرة -مصروف الخدمة المقدمة من سیر�اتل  
 -  1,200,000  بدل اعتماد موظفین لدى الهیئة 

 D 16,673,161  25,421,537 مصار�ف تشغیل�ة أخرى 

 A+B+C+D 19,359,285  28,501,927 مصار�ف تشغیل�ة 
 

   اإلدار�ة والعموم�ة:.المصار�ف 20

  2021 
 ل. س 

 2020 
 ل. س 

 11,732,276  10,351,798  رواتب الموظفین عن أ�ام العمل الفعلي 
 1,123,000  -  ضر��ة دخل الرواتب واألجور  

 11,570,597  13,295,000  تعو�ض مواصالت  
 300,000  360,000  تعو�ض تمثیل 

 9,580,495  33,256,880  تعو�ضات أخرى 
 10,388,459  21,494,693  تعو�ض تدخل اجتماعي

 12,395,259  11,043,901  تعو�ض عمل إضافي 
 A 89,802,272  57,090,086 الرواتب واألجور وما في حكمها 
 2,020,548  2,020,548  مصروف استهالك وسائط النقل 

 1,465,635  598,016  مصروف استهالك األثاث والمفروشات 
 1,127,499  1,737,183  مصروف استهالك األجهزة االلكترون�ة 

 B 4,355,747  4,613,682 االستهالكات 
 FIT(  412,992  412,992مصروف إطفاء نظام التداول ( 

 -  -  مصروف إطفاء الموقع االلكتروني للشر�ة مع السوق المالي 

 -  WINDOWS + ANTI  1,666,672مصروف إطفاء برامج الكترون�ة
 755,300  697,200  مصروف إطفاء الموقع االلكتروني للشر�ة

 C 2,776,864  1,168,292 اإلطفاءات 
 8,416,645  27,573,355  دمشق -مصار�ف إ�جار الشر�ة

 D 27,573,355  8,416,645 مصار�ف اإل�جارات 
 1,063,500  724,500  مصار�ف �هر�اء وماء 

 1,989,787  1,971,519  مو�ایل وانترنت مصار�ف هاتف و 
 2,932,000  16,341,000  مصار�ف تدفئة وتبر�د 

 512,400  2,135,500  مصار�ف مواصالت وشحن مراسالت 
 E 21,172,519  6,497,687 مصار�ف خدم�ة مختلفة 
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 234,500  -  تأمین إلزامي وسائط نقل 
 764,600  1,794,800  مصار�ف قرطاس�ة 

 3,829,800  3,499,500  مصار�ف ص�انة و�صالح 
 1,574,850  2,405,400  مصار�ف بوف�ه وتنظ�ف 

 35,000  100,000  مصار�ف رسوم واشتراكات 
 1,759,783  1,924,141  رسوم حكوم�ة وضرائب وطوا�ع 

 2,058,056  1,868,756  التأمینات االجتماع�ة 
 674,424  1,037,720  التأمین الصحي 
 -  312,460  عموالت بنك�ة 

 -  8,552,568  مصار�ف سنوات سا�قة 
 319,500  160,000  مصار�ف تدر�ب 

 1,838,000  1,323,200  مصار�ف إدار�ة مختلفة 
 G 22,978,545  13,088,513 مصار�ف إدار�ة أخرى 

  168,659,302  90,874,905 
 

المصار�ف األخرى . 21   

 
 

2021 
 س ل. 

 2020 
 س ل. 

 30,000  450,000 دعا�ة واعالن 
 2,911,500  1,215,100 دمشق  -ض�افة وهدا�ا وعالقات عامة

 262,500  630,620 دمشق  - مصار�ف نثر�ة مختلفة 
 457,808  264,257 ضر��ة دخل األموال المتداولة (ر�ع رؤوس األموال المتادولة)

 12,000  157,000 مصار�ف اكرام�ات وتبرعات 
 -  8,191,858 مكافآت 

 10,908,835  3,673,808 

 إیراد فوائد مصرف�ة مقبوضة  .22

2020 
 ل. س 

 2021 
 ل. س 

 

فوائد دائنة -بنك سور�ة اإلسالمي -  -  
فوائد دائنة -بنك قطر 2,935,949  5,086,470  

 إیراد فوائد بنك�ة مقبوضة  2,935,949  5,086,470
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 عرض�ة .إیرادات أخرى 23

2020 
 ل. س 

 2021 
 ل. س 

 

 خصومات وجزاءات  7,210  214,810
 توز�عات عوائد صندوق ضمان التسو�ة  -  680,800
 حسم مكتب  -  94,200

 ایراد أخرى عرض�ة  2,334,312  -
 فروقات صرف عمالت أجنب�ة  805,385  558,199

 إیراد فوائد بنك�ة مقبوضة  3,146,907  1,548,009

 رصید النقد�ة وش�ه النقد�ة . 24

قصیرة األجل والتي لها توار�خ استحقاق    وودائعفإن النقد وما في حكمه �شمل على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك   النقد�ة،لغرض قائمة التدفقات  

 التسهیالت المصرف�ة (حسا�ات السحب على المكشوف).ثالثة أشهر أو أقل محسومًا منها 

 طر . إدارة المخا 25

 مخاطر السیولة   25-1

و�ذلك تقوم  هذه المخاطرة نت�جة عدم قدرة الشر�ة على تأمین السیولة الالزمة لإل�فاء �التزاماتها قصیرة األجل في الوقت المحدد وعند استحقاقها،   أ شتن

شر�ة �إدارة مخاطر السیولة �مراق�ة  �ما تقوم إدارة ال  ،والعمالءالشر�ة بتوفیر السیولة الالزمة �شكل دائم لإل�فاء �االلتزامات المال�ة المترت�ة علیها للموردین 

 المال�ة.التدفق النقدي �شكل دوري ومن خالل تقار�ر المالءة المال�ة التي تقدم أسبوع�ا لهیئة األوراق واألسواق 

 دل الفائدة  عمخاطر م 25-2 

والمرت�طة �قرارات مصرف سور�ة المر�زي والتي تؤثر سل�ًا على الموجودات المال�ة المنتجة   السوق�ة   الفوائدهذه المخاطرة من التغیر في معدالت  تنشأ 

 الفوائد.للفوائد وعلى 

 مخاطر أسعار الصرف  25-3

 السور�ة.سعار صرف العمالت األجنب�ة �النس�ة للیرة  أمخاطر أسعار الصرف تنشأ هذه المخاطرة من التغیر في معدالت 

   : . األحداث الالحقة 26 

و�ناء على    العالم�ة، �ان له أثر على االقتصاد العالمي وتسبب في حدوث اضطراب �بیر في األسواق   )،COVID - 19( فیروس �ورونا  تفشي  ان 

بها بدقة في   تنبؤ ال مكنإن مدة هذه التأثیرات ومداها غیر مؤ�دة وتعتمد على التطورات المستقبل�ة التي ال � للشر�ة. قد تتأثر األنشطة التشغیل�ة   ذلك، 

  االقتصادي المستمرة، ال �مكن تقدیر ق�مة هذا األثر �شكل موثوق في تار�خ الموافقة على إصدار هذه �قن�النظر إلى حالة عدم الت  الراهن، الوقت 

ا  ن أن تؤثر هذه التطورات على النتائج المال�ة المستقبل�ة والتدفقات النقد�ة والمر�ز المالي للشر�ة، إن اإلدارة �صدد استكمال تقی�مه�مك الب�انات المال�ة. 

 على عمل�ات الشر�ة من أجل اتخاذ اإلجراءات المناس�ة ومعالجة الموقف �شكل صح�ح.   COVID - 19لتأثیر 
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