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 معلومات عن الشركة  .1
 

  الجمهورية العربية السورية مؤسسة ومسجلة في    )"الشركة"(  عامة هي شركة مساهمة مغفلةالتطوير السياحي  عمريت لالستثمار وإن شركة  
رقم    لقانونلخاضعة  هي  و  . بناء الطيران  – شارع الثورة    – دمشق  وعنوانها المختار هو    1990لعام    ق م  77سجل التجاري رقم  ال  بموجب 

 وتعديالته.  1949بتاريخ  149
 

 . منطقة عمريت تملك وإنجاز واستثمار منشآت سياحية وبشكل خاص في هي غاية الشركة 
 

تعمل  و  هي شركة مؤسسة في الجمهورية العربية السوريةو  (" الشركة األم"المساهمة المغفلة القابضة )  شامتعتبر الشركة شركة تابعة لشركة  
الجمهورية العربية  ، ريف دمشق، 653أوتوستراد درعا، عقار  سورية، عنوان الشركة األم المسجل هو في الجمهورية العربية اللقوانين لوفقاً 

 . السورية 
 

ليرة سورية،    100سهم قيمة السهم الواحد    9,400,000صدار  إ زيادة رأس المال عن طريق  بالبدء بعملية    2017قامت الشركة خالل عام  
تم االنتهاء من كافة اإلجراءات القانونية    .2017كانون األول    26لغاية    2017كانون األول    3حيث طرحت األسهم لالكتتاب خالل الفترة من  

 . 2018آذار  8لزيادة رأس المال وتعديل السجل التجاري للشركة بتاريخ 
 

 كالتالي: بعد زيادة رأس المال  المساهمون ونسبة مساهمتهم
 

 نسبة المساهمة  المساهم  اسم

  

 % 69.40 شركة شام القابضة المساهمة المغفلة الخاصة  
 % 25.00 وزارة السياحة في الجمهورية العربية السورية 

 % 1.87 شركة بنا للتطوير المحدودة المسؤولية

 %3.73 مساهمون آخرون

 
 السياسات المحاسبية الهامة إعداد البيانات المالية وملخص أسس   .2
 

 المالية أسس إعداد البيانات  2.1
 

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

 ية للشركة. لرئيستم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية. إن الليرة السورية هي عملة إظهار البيانات المالية والتي تمثل العملة ا
 

 التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.2
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة 

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

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

 إن طبيعة وأثر كل معيار أو تعديل جديد مبينة ادناه: 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة أسس إعداد البيانات المالية وملخص  .2
 

 )تتمة(   التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.2
 

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

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

ةً على ذلك، فإن هذا التعديل يوضح أن األعمال ممكن أن تكون موجودة دون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنتاج المخرجات.  عالو
ات  ليس لهذه التعديالت أي أثر على البيانات المالية للشركة، ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حال دخول الشركة في أية اندماج

 لها.  ألعما
 

: "اصالح  39ومعيار المحاسبة الدولي رقم   9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم    7التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم   

 معايير سعر الفائدة" 

االعتراف والقياس" عدداً من  "األدوات المالية:   39ومعيار المحاسبة الدولي رقم    9تتضمن التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  
 اإلعفاءات، والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر مباشرة بإصالح معايير سعر الفائدة.  

أو أداة    تتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و/أو حجم التدفقات النقدية المعيارية للبند المغطى بالتحوط

 حوط. ليس لهذه التعديالت أثر على البيانات المالية للشركة حيث أنها ال تمتلك أية عالقات تحوط من معدل الفائدة. الت 

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

أن "المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر حذفها أو  تقدم التعديالت تعريفاً جديداً لما هو "جوهري" الذي ينص على  
المالية، والتي  تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للبيانات المالية المعدة لألغراض العامة بناًء على تلك البيانات  

 توفر معلومات مالية حول منشأة محددة". 
لتعديالت أن "الجوهرية" سوف تعتمد على طبيعة أو أهمية المعلومات، سواًء بشكل إفرادي أو مجتمعة مع معلومات أخرى، في سياق  توضح ا 

 .البيانات المالية 
يس لهذه يعتبر الخطأ في المعلومات جوهرياً إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات المتخذة من قبل المستخدمين الرئيسيين. ل 

 وال يتوقع أن يكون هناك أي أثر مستقبلي على الشركة.  التعديالت أثر على البيانات المالية، 

 

   2018آذار   29اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في  

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

إن ذلك سيؤثر على المنشآت التي طورت سياساتها    .حال عدم وجود معيار قابل للتطبيق، ولمساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها
 المحاسبية اعتماداً على اإلطار المفاهيمي.

ف باألصول والخصوم كما يوضح بعض المفاهيم  يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة والتعريفات المحدثة ومعايير االعترا
 ليس لهذه التعديالت أثر على البيانات المالية للشركة.   .الهامة

 

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

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

بشأن المحاسبة عن التعديالت على    16تقدم هذه التعديالت إعفاء المستأجرين من تطبيق اإلرشاد الوارد في معيار التقارير المالية الدولي رقم  
  وكخيار عملي، يجوز للمستأجر اختيار عدم تقييم ما إذا كانت  . COVID-19عقد اإليجار الناتجة عن امتيازات اإليجار كتأثير مباشر لجائحة 

من المؤجر تمثل تعديل في عقد اإليجار. وبالتالي يقوم المستأجر الذي يأخذ هذا االختيار بالمحاسبة  COVID-19 امتيازات اإليجار المتعلقة بـ  
بـ   لمعيار    COVID-19عن أي تغيير في مدفوعات عقد اإليجار نتيجة امتيازات اإليجار المتعلقة  بنفس طريقة المحاسبة عن التغيير وفقاً 

 .، إذا لم يمثل ذلك التغيير تعديالً في عقد اإليجار16لتقارير المالية الدولي رقم ا
ليس لهذا التعديل أي أثر على    .. يُسمح بالتطبيق المبكر2020حزيران  1يطبق هذا التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 البيانات المالية للشركة. 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة أسس إعداد البيانات المالية وملخص   .2
 

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

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

 
 عقود التأمين    – 17الدولي رقم  معيار التقارير المالية   -

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

على كافة أنواع عقود التأمين )مثل التأمين على الحياة، التأمين المباشر   17. يطبق معيار التقارير المالية الدولي رقم  2005الصادر بتاريخ    4رقم  
واألدوات المالية التي تحتوي  وإعادة التأمين( بغض النظر عن نوع الشركة التي تقوم بإصدار هذه العقود، كما يطبق أيضاً على بعض الضمانات 

 على ميزات مشاركة اختيارية.  
 

هو تقديم نموذج محاسبة لعقود التأمين أكثر   17يتضمن المعيار بعض االستثناءات في النطاق. إن الهدف العام لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 
، والذي يستند بشكل كبير على الحفاظ على السياسات  4ارير المالية الدولي رقم  فائدة واتساقاً بالنسبة للمؤمنين. على العكس من متطلبات معيار التق 
يقدم نموذجاً شامالً لعقود التأمين، يغطي كافة الجوانب المحاسبية ذات الصلة.    17المحاسبية المحلية السابقة، فإن معيار التقارير المالية الدولي رقم  

 هو النموذج العام، والمكمل بـ:    17  إن جوهر معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 

 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 بعرض أرقام المقارنة.    2021كانون الثاني    1المالية التي تبدأ في أو بعد  نافذ التطبيق للفترات    17إن معيار التقارير المالية الدولي رقم  
بنفس أو قبل تاريخ البدء بتطبيق معيار التقارير    15و   9يسمح بالتطبيق المبكر، بشرط ان تقوم الشركة بتطبيق معياري التقارير المالية الدوليين  

 قابل للتطبيق على الشركة. . إن هذا المعيار غير  17المالية الدولي رقم  
 
 : تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 
لتحديد    1من معيار المحاسبة الدولي رقم   76إلى  69تعديالت على الفقرات من   2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في كانون الثاني 

 تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. توضح هذه التعديالت: المتطلبات من أجل  
  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 

   المتضمنة في االلتزام القابل للتحويل هي نفسها أداة الملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفهاأنه فقط إذا كانت المشتقات 

 .  بأثر رجعي ويجب تطبيقها    2023كانون الثاني    1إن هذه التعديالت سارية المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 جوهري على البيانات المالية للشركة. من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر  

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

إشارة إلى اإلطار   - "اندماج االعمال"  3، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 2020في أيار 
، باإلشارة إلى "اإلطار 1989تهدف هذه التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى "إطار إعداد وعرض البيانات المالية" الصادر في عام  ي.  المفاهيم 

 دون تغيير جوهري في متطلباته.   2018المفاهيمي للتقارير المالية" الصادر في آذار  
وتطبق بأثر مستقبلي. من غير المتوقع أن   2022كانون الثاني    1تي تبدأ في أو بعد  إن هذه التعديالت سارية المفعول للفترات المالية السنوية ال 

 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 يحظر على المنشآت    – عايير المحاسبة الدولية "الممتلكات واآلالت والمعدات  ، أصدر مجلس م 2020في أيار  

جعله  أن تخصم من تكلفة أي من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أية عائدات من بيع البنود التي تنتج خالل إيصال األصل إلى موقع التشغيل و 
 التي تريدها اإلدارة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنود وتكاليف تجهيزها في بيان األرباح أو الخسائر.  جاهزاً للتشغيل بالطريقة 

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

بتطبيق    الممتلكات واآلالت والمعدات التي أصبحت متاحة لالستخدام في أو بعد الفترة األولى المعروضة في البيانات المالية للمنشأة عندما تقوم 
 . مالية للشركة البيانات ال هذا التعديل للمرة األولى. من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على  
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 )تـتمة( السياسات المحاسبية الهامة أسس إعداد البيانات المالية وملخص  .2
 

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

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

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

ريقة التكلفة ذات العالقة المباشرة". تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرةً بعقد تقديم سلع أو خدمات كالً من التكاليف اإلضافية  تطبق التعديالت "ط 
لى  ميلها صراحة ع وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرةً بعمليات العقد. ال ترتبط التكاليف العامة واإلدارية مباشرةً بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تح 

 الطرف المقابل بموجب العقد. 
. من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر 2022كانون الثاني    1إن هذه التعديالت سارية المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 جوهري على الشركة. 
 
المنشأة التابعة التي تطبق المعايير الدولية    –ولية للمرة األولى"  "تبني معايير التقارير المالية الد   1معيار التقارير المالية الدولي رقم   -

 للمرة األولى 

على معايير التقارير المالية الدولية، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على معيار    2020- 2018كجزء من تحسيناته السنوية دورة  
الدولي رقم   المالية  الفقرة  "تبني معايير    1التقارير  تطبيق  اختارت  التي  التابعة  للمنشأة  التعديل  يسمح هذا  األولى".  للمرة  الدولية  المالية  التقايير 

أن تقوم بقياس فروقات الترجمة المتراكمة باستخدام المبلغ المعروض في القوائم المالية للمنشأة    1)أ(" من معيار التقارير المالية الدولي رقم  16"د 
خ تحول المنشأة األم إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية. يطبق هذا التعديل أيضاً على الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة  األم، بناًء على تاري 

 . 1)أ(" من معيار التقارير المالية الدولي رقم  16التي تختار تطبيق الفقرة "د 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2022كانون الثاني    1بدأ في أو بعد  إن هذا التعديل ساري المفعول للفترات المالية السنوية التي ت 

 
 %" إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية  10رسوم "اختبار   - " "األدوات المالية 9معيار التقارير المالية الدولي رقم   -

جلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على معيار على معايير التقارير المالية الدولية، أصدر م   2020- 2018كجزء من تحسيناته السنوية دورة  
. يوضح هذا التعديل الرسوم التي تُضمنُها المنشأة عندما تقيَم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل  9التقارير المالية الدولي رقم  

لك المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والمقرض، بما في  تختلف بشكل جوهري عن شروط االلتزام المالي األصلي. تتضمن هذه الرسوم فقط ت 
الية التي  ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض أحدهما بالنيابة عن اآلخر. تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات الم 

 طبق فيها المنشأة هذا التعديل للمرة األولى. يتم تعديلها أو مبادلتها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي ت 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2022كانون الثاني    1إن هذا التعديل ساري المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على الشركة. 
 
 الضرائب في قياسات القيمة العادلة   - "الزراعة"  41معيار المحاسبة الدولي رقم  -

على معايير التقارير المالية الدولية، أصدر تعديالً على معيار    2020- 2018كجزء من تحسينات مجلس معايير المحاسبة الدولية السنوية دورة  
، والذي ينص على  41من معيار المحاسبة الدولي رقم    22متطلب المتضمن في الفقرة  "الزراعة". يلغي هذا التعديل ال   41المحاسبة الدولي رقم  

سبة الدولي  أن المنشآت يجب أن تستبعد التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب عند قياس القيمة العادلة لألصول الواقعة ضمن نطاق تطبيق معيار المحا 
 . الينطبق هذا التعديل على الشركة. 41رقم  
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 )تـتمة( السياسات المحاسبية الهامة أسس إعداد البيانات المالية وملخص  .2
 

 أهم االجتهادات والتقديرات المحاسبية 2.4
 

البيانات المالية، باإلضافة  إن إعداد البيانات المالية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجودات والمطلوبات في  
إلى اإلفصاح عن المطلوبات المحتمل أن تطرأ. كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في االيرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في  

 التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن بيان الدخل الشامل. 
 

قبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ البيانات المالية والتي قد ينتج عنها مخاطر هامة من  إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المست 
 الممكن أن تؤدي الى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيانات المالية خالل السنة القادمة هي كما يلي:  

 
 مبدأ االستمرارية 

قدرة الشركة على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية. وعلى الرغم من حالة عدم االستقرار  قامت إدارة الشركة بتقدير مدى  

لتساعدها   التي تمر بها الجمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن المستقبلية فإن إدارة الشركة متأكدة من أن الشركة لديها الموارد الكافية

مدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأية امور جوهرية من الممكن أن تثير  على االستمرار بالعمل في ال

 شكوكاً هامة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناًء عليه، فقد تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية. 

 
 ية  القيمة العادلة لألدوات المال

ط لبعض  في حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ بيان المركز المالي عن طريق األسعار المعلنة أو التداول النش
المعلومات من األدوات المالية، يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعير حيث يتم الحصول على  

عادلة للبنود التي تحسب عليها فوائد بناًء  يتم تقدير القيم ال مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد. 
 على التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط والمخاطر. 

 
 الموجودات غير المالية تدني قيم 

ي القيمة العادلة  يوجد التدني عندما تزيد القيم المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمتها القابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد ه
تكاليف البيع مبنية على معلومات    ًً لة ناقصا أيهما أعلى. إن طريقة احتساب القيمة العاد  -لألصل ناقصاّ تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام  

 عن معامالت مشابهة دون شروط تفضيلية لموجودات مماثلة أو أسعار السوق المعلنة ناقصاً التكاليف االضافية الستبعاد األصل. 
 

 الضرائب 
  هناك فرضيات غير مؤكدة فيما يتعلق بتفسير قوانين الضرائب وكذلك مبالغ وزمن الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة. عند األخذ في االعتبار 

الفعلية  التعاقدية الحالية وتعقيداتها، فإن الفروقات بين النتائج    لالرتباطاتالنطاق الواسع للعالقات التجارية الدولية، والطبيعة الطويلة األجل  
واالفتراضات المأخوذة مسبقا، والتعديالت الالحقة لتلك االفتراضات قد تتطلب تعديالت مستقبلية لمخصص ضريبة الدخل المسجل مسبقا. لقد  
قامت الشركة بتكوين مخصصات بناء على تقديرات معقولة، والتي تعتمد على عوامل متعددة، كالخبرات من إجراءات تدقيق سابقة من قبل  

 هات الضريبية واالختالف في تفسير بنود الضرائب ما بين الجهات الضريبية والشركة. الج
 

 السياسات المحاسبية الهامة  2.5
 

 أعدت البيانات المالية المرفقة وفقاً ألهم السياسات المحاسبية التالية: 
 

 إثبات اإليرادات 
لها حق فيه مقابل السلع أو الخدمات المقدمة للزبائن وفقاً لنموذج من خمس  ليعكس المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن يكون يتم االعتراف باإليراد 

 خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع الزبائن. 
 طريقة سعر الفائدة الفعلي.  باستخدام يتم إثبات إيرادات الفوائد عندما تستحق الفائدة 

 

 المعامالت بالعمالت األجنبية 
لمعامالت بالعمالت األجنبية، بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت. كما يعاد تحويل الموجودات وااللتزامات ذات  يجري قيد ا

يات  الطبيعة النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي. تؤخذ جميع الفروقات الناتجة عن عمل
 بيان الدخل الشامل.  التحويل إلى 

 . إن البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية المقاسة بالتكلفة التاريخية يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت المبدئية
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 )تـتمة( السياسات المحاسبية الهامة أسس إعداد البيانات المالية وملخص  .2
 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة  2.5
 

   الموجودات المالية 
 

 االعتراف األولي 

تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية عند االعتراف األولي إلى موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة، موجودات مالية مدرجة 
   قيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وموجودات مالية مدرجة بال

تحدد الشركة تصنيف الموجودات المالية استناداً إلى نموذج األعمال الذي تستخدمه إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات 
 النقدية التعاقدية للموجودات المالية. 

 
 . 15عر المعاملة المحدد بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم  يتم قياس الذمم المدينة التي ال تحتوي على عنصر تمويل هام بس

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

 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 بالقيمة 
األدوات   IAS 32العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وذلك عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي  

حتفاظ بها لغرض المتاجرة. ويتم تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة. ويتم تحويل األرباح العرض، وال يتم اال  المالية:
والخسائر المتراكمة المسجلة سابقاً ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح المدورة عند االستبعاد، وال يتم تحميلها على بيان  

 الدخل الشامل. 
دارة األصول المالية إلى كيفية إدارة الشركة ألصولها المالية من أجل توليد التدفقات النقدية. يحدد يشير نموذج أعمال الشركة إل

 نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، أو بيع األصول المالية، أو كليهما.

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

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

 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
 :األرباح والخسائرالعادلة من خالل  

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

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

 

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

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

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

 

 أدوات حقوق الملكية
ختار بشكل غير قابل لإللغاء  تقد    الشركةاف األولي، بالنسبة الستثمار حقوق الملكية غير المحتفظ به للمتاجرة، فإن  عند االعتر

 عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على حدى. تان 
  بيان الدخل . يتم إثبات توزيعات األرباح في  بيان الدخل من أدوات حقوق الملكية هذه إلى  المكاسب والخسائر    يتم إعادة تصنيفال  

في هذه  وجزء من كلفة األدوات،  يمثل استرداد لكإيرادات تشغيلية أخرى عند إثبات حق الدفع، مالم يكن المتحصل من التوزيعات  
أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  ال تخضع    . األخرالحالة، يتم االعتراف باالرباح في بيان الدخل الشامل  

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

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

 

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

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

 . بيان الدخلي بالتغير بالقيمة العادلة ف
 

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على االستثمارات في األسهم المدرجة كإيرادات أخرى في بيان الربح أو الخسارة عند إثبات حق  
 الدفع. 

 
 الموجودات الماليةإلغاء االعتراف ب

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

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

 على التحكم بإدارة األصل. 
 

قدية من األصل أو التزمت باتفاقية تحويل تقوم بتقييم ما إذا كان وإلى أي  عندما تقوم الشركة بتحويل الحق في استالم التدفقات الن
مدى احتفظت بمخاطر ومزايا الملكية. إن لم تقم بتحويل المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل بشكل جوهري ولم تنقل قدرتها على 

صل. في هذه الحالة، تقوم الشركة بتسجيل االلتزام التحكم بإدارة األصل، يتم االعتراف باألصل الى حد مشاركتها المستمرة في األ
 المرتبط بذلك. يتم قياس األصل المستبعد وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة.

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

 أيهما أقل.  -تسديده الى طرف ثالث 
 

 المطلوبات المالية
 االعتراف األولي 

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

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

 

 المطلوبات الماليةبإلغاء االعتراف 
صالحية االلتزام. عندما يستبدل التزام مالي قائم بآخر من نفس يتم الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم إلغاء أو إنهاء  

الدائن بشروط مختلفة بشكل جوهري، أو عندما تتغير شروط االلتزام القائم بشكل جوهري يتم الغاء االعتراف بااللتزام األصلي 
 اللتزام الجديد في قائمة الدخل الشامل. واالعتراف بااللتزام الجديد، ويتم تسجيل الفرق بين القيمة الحالية لاللتزام األصلي وا
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 قيمة الموجودات المالية تدني
تسب  تعترف الشركة بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. تح

ع الشركة استالمها،  وقالخسائر االئتمانية المتوقعة بناء على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقاً للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تت 
تعزيزات  مخصومة بمعدل الفائدة الفعال األصلي. تشمل التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات النقدية الناتجة عن بيع الضمانات المحتفظ بها أو ال

 االئتمانية األخرى والتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من شروط التعاقد.  
على مرحلتين. بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي لم تشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ  يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة  

  12ل  االعتراف األولي، يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس الخسائر االئتمانية الناتجة من أحداث التعثر المحتمل حدوثها خال 
شهراً(. أما بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي شهدت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ   12لى مدى  شهراً )الخسائر االئتمانية المتوقعة ع

االعتراف األولي، يجب احتساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة عن العمر المتبقي للتعرض بغض النظر عن توقيت التعثر )الخسائر  
 وات الدين(. االئتمانية المتوقعة على العمر المتبقي ألد

 
تبع الشركة  بالنسبة للذمم التجارية المدينة واألصول التعاقدية، تطبق الشركة المنهج المبسط لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، وبالتالي ال تت 

دوات وذلك في تاريخ التغييرات في مخاطر االئتمان، وعوضاً عن ذلك تعترف بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة عن العمر المتبقي لهذه األ
العوامل  إعداد البيانات المالية.   التاريخية للخسارة االئتمانية والمعدلة وفقاً  تستخدم الشركة مصفوفة الحتساب المخصص تستند على الخبرة 

 المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 
 

يوماً. ومع ذلك وفي بعض الحاالت، قد تعتبر الشركة األصل    90اقدية لمدة  تعتبر الشركة األصل المالي متعثر عند تأخر سداد الدفعات التع
المالي متعثراً عند توفر معلومات ذات مصادر داخلية أو خارجية تشير إلى أنه من غير المرجح أن تحصل الشركة على المبالغ التعاقدية  

محتفظ بها من قبل الشركة.  يتم شطب األصل المالي عندما ال يكون    المستحقة بالكامل وذلك قبل األخذ بعين االعتبار أي تعزيزات ائتمانية
   هناك أي توقعات معقولة بتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 

 

 تدني قيم الموجودات غير المالية

أصل غير مالي. إذا وجد مثل  تقوم الشركة بعمل تقييم في تاريخ بيان المركز المالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني قيمة  
سترداد  هذا الدليل، أو عندما يجب إجراء فحص تدني سنوي لألصل، تقوم الشركة بعمل تقييم لمبلغ األصل القابل لالسترداد. إن القيمة القابلة لال 

أيهما أعلى والتي يتم تحديدها لكل أصل على  قيمتها قيد االستخدام   لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصاً تكلفة البيع أو
 .  حدة، ما لم يكن األصل غير منتج للتدفقات النقدية المستقلة إلى حد بعيد عن تلك المنتجة من الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات 

ون هناك تدني في قيمة األصل، ويتم إظهار األصل  عندما تزيد القيمة المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمتها القابلة لالسترداد، يك
باستخدام معدل  بالمبلغ القابل لالسترداد. عند تقييم القيمة قيد االستخدام لألصل، فان التدفقات النقدية المستقبلية يتم خصمها إلى قيمتها الحالية  

قود والمخاطر الخاصة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة بعد  خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية للن 
 خصم تكاليف البيع، فإنه يتم استخدام نموذج تقييم مناسب.  

أنها  يتم عمل تقييم في تاريخ بيان المركز المالي، حول ما إذا كان هناك أي مؤشر يثبت بأن خسائر التدني المثبتة مسبقاً لم تعد موجودة أو  
د مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد. يتم استرداد خسارة التدني  انخفضت. إذا وج

ة تدني في  المثبتة مسبقاً فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ الموجودات القابلة لالسترداد منذ تاريخ إثبات آخر خسار
تتجاوز القيمة المدرجة التي كان من    وأال مة. إن قيمة االسترداد محددة بحيث ال تتجاوز القيمة المدرجة لألصل قيمته القابلة لالسترداد،  القي 

 يانالممكن تحديدها، بعد حسم االستهالك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة تدني للموجود في السنوات السابقة. يتم إثبات هذه االستردادات في ب 
 الدخل الشامل. 

 
 القيم العادلة 

ر التجار المعلنة  يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة بنشاط في األسواق المالية المنتظمة بالرجوع إلى أسعـار السوق المعلنة أو أسعا
 في السوق )أسعار العطاءات للمراكز الطويلة وأسعار عند الطلب للمراكز القصيرة(، من غير أي حسومات لتكاليف المعامالت.  

التقنياب  تلك  التقييم، وقد تشمل  تقنيات  باستخدام  العادلة  القيمة  تحديد  يتم  فأنه  لها سوق نشطة،  توجد  التي ال  المالية  ت أحدث  النسبة لألدوات 
نقدية  تحليل التدفقات ال  أو  بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى مشابهة لها بصورة جوهرية  أو  معامالت السوق دون شروط تفضيلية

 المخصومة أو نماذج تقييم أخرى. 
 

 القروض والذمم المدينة 
ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مسعرة في السوق النشطة. تدرج هذه   القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة لديها مدفوعات 

حسم مخصص التدني. يتم إثبات المكاسب والخسائر في بيان الدخل  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد  
 عندما يتم استبعاد أو تدني القروض أو الذمم المدينة.  
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 حكمه نقد وما في 
ها  لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية، فإن النقد وما في حكمه يشتمل على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل والتي ل

 لتغيير القيمة.  ضئيلة والتي تخضع لمخاطر  تواريخ استحقاق لمدة ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع.

 
 ذمم دائنة ومستحقات  

 مورد. يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل ال
 

 ممتلكات ومعـدات 
والمعدات ثمن الشراء   الممتلكاتمتراكم وأي تدني في القيمة إن وجد. تتضمن تكلفة الستهالك اال تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد حسم 

كما  وما يتعلق به من تكاليف االستيراد والشحن وجميع التكاليف الالزمة لوضع االصل في المكان والحالة الالزمين ليصبح جاهزاً لالستخدام. 
ودات اذا أضاف هذا االستبدال للعمر أو الطاقة اإلنتاجية لألصل وبالتالي يترتب عليه  األجزاء من الموج أنه من الممكن إضافة تكاليف استبدال

مصاريف الصيانة واستبدال القطع وغيرها من المصاريف المتكررة فال تضاف إلى القيمة األصل   قياسها. أما منافع اقتصادية مستقبلية يمكن
 بل تسجل كمصاريف في بيان الدخل الشامل. 

 

بند من الممتلكات والمعدات عند البيع أو عندما ال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية من استخدامه أو بيعه. يتم إثبات أي ربح أو  يتم استبعاد 
مل  خسارة ناتجة عن استبعاد األصل )يتم احتسابها على أنها الفرق بين النقد المحصل من البيع والقيمة المدرجة لألصل( في بيان الدخل الشا

 لتي يتم فيها استبعاد األصل. للسنة ا
تطلب    تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار االنتاجية وطرق االستهالك في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها على أساس مستقبلي إذا

 األمر. 
 

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

 المباني   سنة  50

 تجهيزات اآلبار   سنوات  5

 اآلالت والمعدات   سنوات  8

 األثاث والمفروشات   سنوات  10

 
 مشاريع قيد التنفيذ 

ل. يتم  تمثل المشاريع قيد التنفيذ التكاليف التي تتكبدها الشركة لغرض إنشاء المصنع والبنى التحتية العائدة له حتى يصبح جاهزا لبدء التشغي 
االعتراف   يتم  والمعدات.  والممتلكات  اآلالت  المالئم ضمن  الحساب  في  التشغيل  لبدء  يصبح جاهزا  التنفيذ عندما  قيد  مشاريع  اقفال حساب 

 المشاريع قيد التنفيذ بمقدار التكاليف المتكبدة ناقصاً أي مخصص لخسائر التدني في القيمة، ان وجدت.  ب 
 ال يتم استهالك المشاريع قيد التنفيذ حتى استكمالها ووضعها قيد التشغيل. 

   
 المخصصـات 

المرجح أن تكون التدفقات الخارجية المتجسدة في المزايا  يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني أو فعلي نتيجة حدث سابق، ومن  
االقتصادية ضرورية من أجل تسديد االلتزام ويمكن عمل تقدير معقول لمبلغ االلتزام. يتم عرض المبلغ المصروف المتعلق بأي مخصص في  

 بيان الدخل الشامل بعد خصم أي تسديدات. 
 

 عقود اإليجار 
ذا كان هذا العقد عبارة عن عقد إيجار أو يحتوي على إيجار. أي إذا كان العقد يمنح الحق في التحكم في استخدام  تقيم الشركة عند بدء العقد ما إ

 األصل المحدد لفترة من الوقت مقابل عوض. 
 
 الشركة كمستأجر  -

األجل أو المتعلقة بأصول منخفضة القيمة.  تطبق الشركة طريقة االعتراف والقياس الفردي لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة  
 الحق باستخدام األصول موضوع العقد. ، وحق استخدام األصول والذي يمثل  تعترف الشركة بالتزامات عقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار
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 )تتمة(   عقود اإليجار
 

 حق استخدام األصول  (أ
في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يكون فيه األصل موضوع العقد متوفراً    استخدام األصولحق  بتعترف الشركة  

بالتكلفة، مطروًحا منها أي مجمع لالهتالك أو خسائر انخفاض القيمة المتراكمة،   حق استخدام األصول لالستخدام(. يتم قياس 
اإليجار المعترف بها،    التزاماتعلى مقدار    األصولاستخدام  ومعدلة بأي إعادة تقييم اللتزامات اإليجار. تشتمل تكلفة حق  

والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي دفعت عند أو قبل تاريخ البدء، مطروًحا منها أي حوافز إيجار  
اإلنتاجي المقدر   على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار أو العمر  استخدام األصولمستلمة. يتم استهالك حق  

 . لألصول، أيهما أقصر 
 

 أيضا لخسائر انخفاض القيمة.   استخدام األصولخضع حق يو
 

 التزامات عقود اإليجار ( ب
في تاريخ بدء عقد اإليجار، تعترف الشركة بالتزامات عقود اإليجار مقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يجب على  

عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات عقود اإليجار مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة غير  الشركة دفعها على مدى فترة  
مضمونة( مطروًحا منها أي حوافز إيجار مستحقة القبض ومدفوعات اإليجار المتغيرة والتي تعتمد على مؤشر أو معدل،  

عقود اإليجار أيًضا سعر ممارسة خيار الشراء  والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات 
الذي من المؤكد إلى حد معقول أن تمارسه الشركة ومدفوعات غرامات إنهاء العقد، إذا كانت شروط عقد اإليجار تبين أن  

 .للشركة الخيار بإنهاء العقد
 في حال يتم كانت  تتعلق بإنتاج يتم إدراج مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروفات )إال

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

عند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ بدء اإليجار ألن سعر الفائدة 
بسهولة. بعد تاريخ البدء، يزيد مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعكس تراكم الفائدة  الضمني في عقد اإليجار ال يمكن تحديده  

وينخفض عند القيام بمدفوعات اإليجار. باإلضافة إلى ذلك ، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار إذا كان  
)على سبيل المثال، التغييرات في المدفوعات المستقبلية   هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار

الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد مدفوعات اإليجار( أو تغيير في تقييم خيار شراء األصل موضوع 
 العقد.

 
 ج( عقود اإليجار قصيرة األجل و عقود اإليجار المتعلقة بأصول منخفضة القيمة

ة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل لديها )عقود اإليجار التي  تطبق الشرك
شهًرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء(. كما تطبق أيًضا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار    12تبلغ مدتها  

بمدفوعات اإليجار لإليجارات قصيرة األجل و عقود اإليجار المتعلقة بأصول   المتعلقة بأصول منخفضة القيمة. يتم االعتراف
 منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 

 ج( عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار المتعلقة بأصول منخفضة القيمة 
شهًرا    12قصيرة األجل بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل لديها )عقود اإليجار التي تبلغ مدتها  تطبق الشركة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار  

  أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء(. كما تطبق أيًضا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار المتعلقة بأصول منخفضة القيمة. يتم 
رة األجل وعقود اإليجار المتعلقة بأصول منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت  االعتراف بمدفوعات اإليجار لإليجارات قصي 

 على مدى فترة اإليجار. 

 
 الشركة كمؤجر -

يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تنقل فيها الشركة بشكل جوهري جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل كعقود  
 تأجير تشغيلي

 

 ضريبة الدخل 
 

 يخضع الدخل للضرائب وفقاً للقوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية. 



 العامة شركة عمريت لالستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 2020كانون األول  31

 

17 

 
 )تـتمة( السياسات المحاسبية الهامة أسس إعداد البيانات المالية وملخص  .2

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.5

 
 تكاليف االقتراض 

تكلفة األصل عندما تكون منسوبة بشكل مباشر إلى أصل تم اقتناءه، إنشاءه أو إنتاجه والذي يستغرق  يتم رسملة تكاليف االقتراض كجزء من  
بالضرورة فترة زمنية طويلة لتهيئته لالستخدام الذي ُخصص ألجله أو للبيع. يتم تحميل كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروف في الفترة  

 الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة فيما يتعلق باقتراض األموال.  التي تحدث فيها. تتكون تكاليف االقتراض من

 
 التصنيف كمتداول وغير متداول  

تقوم الشركة بتصنيف الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي كموجودات ومطلوبات متداولة وغير متداولة. تصنف الموجودات على  
 أنها متداولة عندما يكون: 

 المتوقع تحقق قيمتها أو أن يكون محتفظا بها بغرض البيع أو أنها ستستخدم خالل دورة التشغيل المعتادة من  -
 محتفظ بها أساسا بغرض االتجار  -
 من المتوقع تحقق قيمتها خالل اثنى عشر شهرا من تاريخ بيان المركز المالي  -
نع تبادلها أو استخدامها في سداد التزام لمدة اثنى عشر شهرا على األقل  أو أنها تتمثل في نقدية أو ما في حكمها ما لم يكن هناك قيود تم -

 بعد تاريخ بيان المركز المالي. 
 جميع الموجودات األخرى تصنف كموجودات غير متداولة. 

 تصنف المطلوبات على أنها متداولة عندما يكون: 
 من المتوقع تسويتها خالل دورة التشغيل المعتادة.  -
 رض االتجار محتفظ بها أساسا بغ -
 تكون مستحقة التسوية خالل اثنى عشر شهرا من تاريخ بيان المركز المالي -
 أو ليس لدى الشركة حق غير مشروط في تأجيل سداد االلتزام لمدة اثنى عشر شهرا على االقل بعد تاريخ بيان المركز المالي.  -

 يتم تصنيف كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.  
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 عمومية و مصاريف إدارية .3

 
 2020 

  ليرة سورية 

2019 
 ليرة سورية 

    

 982,170  2,582,170 مهنيةأتعاب 

 36,563  1,352,874 رواتب وأجور 

 708,443  1,233,076 دعاية وإعالن 

 1,210,003  1,099,993 وقانونية  مصاريف استشارية 

 31,005  717,767  كهرباء وماء وهاتف 

 2,031,400  392,545 مصاريف حكومية 

 161,025  300,300 مصاريف ضيافة وتنظيف 

 188,035  292,955 تامينات اجتماعية

 384,633  283,750 مصاريف صيانة 

 148,131  195,444 عموالت مصرفية 

 207,689  188,731  ( 6 استهالك )إيضاح 

 278,350  153,605 قرطاسية ومطبوعات 

 1,221,697  1,267,208 أخرى 

 10,060,418  7,589,144 

 
 ضريبة الدخل   .4

 

 : الضريبية كما يلي على الشركة لعدم وجود ايرادات خاضعة للضريبة. تم احتساب الخسارة  ليس هناك ضريبة مستحقة 

 

 2020  2019 

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    

 19,135,267  919,720 السنة قبل الضريبة   ربحصافي  

 126,231  126,231 (  6استهالك المباني )إيضاح 

 ( 26,364,411)  ( 10,620,138) إيرادات فوائد 

 ( 360,000)  (360,000) إيراد ايجار 

 (7,462,913)  ( 9,934,187) الخسارة الضريبية 

 -  - مصروف ضريبة الدخل 
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 )تتمة( ضريبة الدخل  .4
 

 كما يلي:  عليها طفاءاترصيد الخسائر الضريبية المدورة واإل
 
 

 اإلجمالي   إطفاء الخسائر الضريبية المدورة   خسائر الضريبية المدورة ال  

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

      

2020 (9,934,187 )  -  (9,934,187 ) 

2019 (7,462,913 )  -  (7,462,913 ) 

2018 (8,202,229 )  -  (8,202,229 ) 

2017 (4,752,284 )  4,752,284  - 

2016 (9,606,815 )  9,606,815  - 

2015 (3,409,585 )  3,409,585  - 

2014 (2,421,482 )  2,421,482  - 

2013 (1,921,778)  1,921,778  - 

 (47,711,273 )  22,111,944  (25,599,329 ) 

 

حيث صدر التكليف بشكل قطعي ولم يتم    2017وصلت مراحل التكليف نتيجة ألعمال التدقيق التي قامت بها الدوائر الضريبية حتى عام 

 التكليف بأي مبلغ حيث كانت نتيجة التكليف ال ربح وال خسارة.  

 

لذلك، ولم يصدر قرار التكليف حتى تاريخ الموافقة على البيانات  في التواريخ المحددة   2019و   2018تم تقديم البيانات المالية عن السنوات  

 المالية. 

 
 السنة  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح .5
 

 وذلك كما يلي: السنة    خالل القائمة المرجح لعدد األسهم    على المتوسط   السنة   ربح من خالل قسمة   األرباح األساسي للسهم من    عائد يمكن حساب ال 
 

 2020  2019 

    

 19,135,267  919,720 )ليرة سورية( السنة ربح صافي  

 11,750,000  11,750,000 متوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )سهم( ال

 1.63  0.08 السنة )ليرة سورية( ربح الحصة األساسية للسهم من 

 

ة السهم من  ألدوات قد يكون لها تأثير على حص اصدار الشركة للحصة االساسية لعدم  ةالسنة مطابقربح ن قيمة الحصة المخفضة للسهم من إ 

 عند تحويلها. األرباح 
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 ومعدات  ممتلكات .6

 

 2020  ي راضأ  ني مبا  ارتوازية آبار   آالت ومعدات   أثاث ومفروشات   اإلجمالي 

   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية 

 التكلفة            

 كانون الثاني   1الرصيد في   42,043,200  6,311,540  90,745  2,194,490  753,960  51,393,935

 ل  كانون األو  31الرصيد في   42,043,200  6,311,540  90,745  2,194,490  753,960  51,393,935

             

 ستهالكات اال            

 كانون الثاني   1الرصيد في   -  3,417,924  90,745  2,043,448  753,960  6,306,077

 االستهالك المحمل خالل السنة   -  126,231  -  62,500  -  188,731

 كانون األول   31الرصيد في   -  3,544,155  90,745  2,105,948  753,960  6,494,808

 صافي القيمة الدفترية             
 كانون األول   31في   42,043,200  2,767,385  -  88,542  -  44,899,127
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 )تـتمة(  ممتلكات ومعدات .6

 

 
 أراضي   مباني   آبار آرتوازية   آالت ومعدات   أثاث ومفروشات   اإلجمالي 

 2019 

   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية 

 التكلفة            

 كانون الثاني  1الرصيد في   42,043,200  6,311,540  90,745  2,194,490  753,960  51,393,935

 ل  كانون األو  31الرصيد في   42,043,200  6,311,540  90,745  2,194,490  753,960  51,393,935

             

 ستهالكاتاال            

 كانون الثاني  1الرصيد في   -  3,291,693  90,745  1,961,990  753,960  6,098,388

 االستهالك المحمل خالل السنة   -  126,231  -  81,458  -  207,689

 كانون األول   31الرصيد في   -  3,417,924  90,745  2,043,448  753,960  6,306,077

 صافي القيمة الدفترية             
 كانون األول   31في   42,043,200  2,893,616  -  151,042  -  45,087,858
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 قيد التنفيذ  مشاريع .7
 

 . عمريتالتي قامت بها الشركة إلنشاء مشروع   الهندسية والدراسات يمثل رصيد المشاريع قيد التنفيذ قيمة األعمال 
 
 وضعها قيد التشغيل. ريع قيد التنفيذ حتى استكمالها ويتم استهالك المشا ال

 2020  2019 

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    مشروع عمريت 

 1,260,665,143  1,304,668,501 الثانيكانون  1الرصيد في 

 44,003,358  346,000 اإلضافات خالل السنة  

 1,304,668,501  1,305,014,501 كانون األول   31الرصيد في 
 

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:  

 2020  2019 

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    مشروع عمريت 

 278,161,796  278,691,336 اتعاب تطوير )*( 

 79,709,518  79,525,978 دراسات ومخططات )**(  

 200,000,000  200,000,000 بدل منفعة عن المزايا التنظيمية )***( 

 436,000,000  436,000,000 حصة الشركة من تكاليف المرافق األساسية )***( 

 35,000,000  35,000,000 تكاليف أعمال المسح والتنقيب األثري )***( 

 123,818,315  123,818,315 تكاليف اقتراض مرسملة )****( 

 151,978,872  151,978,872 تكاليف أخرى  

 1,305,014,501  1,304,668,501 
 

 . عمريت  مشروع إلنجازالتطوير العقاري يتضمن المبلغ قيمة االتعاب المدفوعة لقاء عقد  )*( 
 

 .   عمريت  مشروعب يتضمن المبلغ قيمة المرحلة األولية للدراسات والمخططات المتعلقة )**( 
 

والمتعلق    ،2016حزيران    8االتفاق المبرم بين شركة شام القابضة المساهمة المغفلة الخاصة ووزارة السياحة المؤرخ في  بناء على    )***(
تحديد بدل المنفعة المترتب على شركة عمريت لالستثمار والتطوير السياحي الواجب تسديده من قبلها لقاء المزايا  تم  مشروع شركة عمريت  ب 

 التنظيمية الممنوحة كما يلي:  
 . ليرة سورية يسدد بعد صدور موافقة المجلس األعلى للسياحة 200,000,000القسط األول بمبلغ  -
 . ليرة سورية يسدد عند اعتماد المخططات المعمارية للمرحلة األولى للمشروع  181,612,000القسط الثاني بمبلغ  -

كما    ،تكاليف الدراسات الفنية والهندسية لقاء منح مزايا تنظيمية إضافية للمشروعالتزام شركة شام المساهمة المغفلة القابضة ب تضمن االتفاق  
    .على الشركة التقيد بها بهدف تحقيق المتطلبات التنظيمية لتنفيذ المشروع واحتياجاته ة الشروط الواجب تضمن االتفاق 

 

بالجلسة رقم   على االتفاق المبرم بين شركة شام القابضة المساهمة المغفلة    2017حزيران    8تاريخ  ب   187وافق المجلس األعلى للسياحة 
 بالغ التالية:  زام الشركة بدفع المإل ، حيث تم راج بعض التعديالتمع اد 2016حزيران   8الخاصة ووزارة السياحة المؤرخ في 

  1,000,000اتصاالت( الالزم ايصالها حتى حدود المشروع بمبلغ يعادل    –حصة الشركة من تكاليف المرافق األساسية )كهرباء   -
 .  ليرة سورية( 436,000,000)المبلغ يعادل  دوالر أمريكي بالليرات السورية 

 ليرة سورية.   35,000,000تكاليف أعمال المسح والتنقيب األثري لحساب المديرية العامة لآلثار والمتاحف بمبلغ قدره  -
 

بعد    2016حزيران    8صادقت رئاسة مجلس الوزراء على االتفاق المبرم بين شركة شام القابضة المساهمة المغفلة الخاصة ووزارة السياحة المؤرخ في  
تموز    10تاريخ    409وذلك بالقرار رقم    2017تموز    15تاريخ    3046وفق ما ورد في محضر اجتماع المجلس األعلى للسياحة رقم    اجراء التعديالت 

2017  . 
 

منح جميع التسهيالت واإلعفاءات وفق قرار  المبرم بين شركة شام القابضة المساهمة المغفلة الخاصة ووزارة السياحة  كما تم بناء على االتفاق  
رقم    المجلس  للسياحة  تمنح   1985لعام    186األعلى  بينما  ومرافقه  مكوناته  كافة  وتجهيز  انجاز  لزوم  المشروع  سوية  وتعديالته وحسب 

 اإلعفاءات للمنشآت السياحية االستثمارية حصراً عندما يتم بدء استثمارها وتشغيلها وفقاً للقرار المذكور وتعديالته.
 

صافي تكاليف التمويل العائدة للقرض المقدم    والذي يمثل   2019ليرة سورية خالل عام    15,282,763قامت الشركة برسملة مبلغ    )****( 
ت  من شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة لقاء تمويل التزامات الشركة المتمثلة بتنفيذ األعمال المطلوبة لمشروع عمريت. حيث بلغ

الناتجة عن الودائع    ة بينما بلغت الفوائد الدائن   2019كانون األول    31ليرة سورية كما في    150,000,000  على القرض مبلغالفوائد المستحقة  
 . 2019كانون األول  31ليرة سورية كما في  3,210,387 البنكية للجزء غير المستغل من القرض مبلغ
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 أرصدة لدى المصارف  .8
 

 2020  2019 

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    

 112,833,579  134,240,740 حسابات جارية  – ارصدة لدى المصارف 
أصلية   استحقاق  تواريخ  ذات  المصارف  لدى  منودائع    3  أقل 

 160,318,550  - أشهر

 134,240,740  273,152,129 
تتجاوز   أصلية  استحقاق  تواريخ  ذات  المصارف  لدى    3ودائع 

 25,000,000  25,000,000 قل من سنة )*( أ و أشهر

 159,240,740  298,152,129 

    

%  6.16أشهر وأقل من سنة هي ودائع بمتوسط سعر فائدة فعلي    3لدى المصارف ذات تواريخ استحقاق أصلية تتجاوز    إن الودائع   )*( 
 %(. 7 :2019) الليرة السورية  لودائع

 
 يتضمن النقد وما في حكمه المدرج في بيان التدفقات النقدية األرصدة التالية:

 
 2020  2019 

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    

 112,833,579  134,240,740 حسابات جارية لدى المصارف 
 أشهر   3من     أقل ودائع لدى المصارف ذات تواريخ استحقاق أصلية  

- 
 

160,318,550 

     134,240,740  273,152,129 

 
 المدفوع رأس المال .9
 

به والمدفوع   الشركة المصرح  بقيمة اسمية    11,750,000ليرة سورية موزعاً على    1,175,000,000يبلغ رأس مال  ليرة    100سهم 
   موزعاً كما يلي:    2019كانون االول  31و 2020كانون األول  31سورية للسهم الواحد كما في 

 
 القيمة 

 اسم المساهم  عدد األسهم  نسبة المساهمة  ليرة سورية 

    

 المساهمة المغفلة القابضة الخاصة شركة شام  8,154,922 % 69.40 815,492,200
 وزارة السياحة في الجمهورية العربية السورية  2,937,500 %25.00 293,750,000

 شركة بنا للتطوير المحدودة المسؤولية 220,000 % 1.87 22,000,000

 مساهمون آخرون 437,578 % 3.73 43,757,800

1,175,000,000 100 % 11,750,000  

 
ليرة سورية وذلك    940,000,000زيادة رأس مال الشركة بمبلغ    2017آب    16الهيئة العامة غير العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ  قررت  

ليرة سورية    1,175,000,000ليرة سورية ليصبح رأس المال اإلجمالي    100سهم جديد بقيمة اسمية    9,400,000عن طريق إحداث  
ت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على قرار الهيئة العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة  وافق  . سهم   11,750,000موزع على  
كانون   26لغاية  2017كانون األول  3، حيث طرحت األسهم لالكتتاب خالل الفترة من 2017تشرين األول  16تاريخ  2260بالقرار رقم 

  2018كانون الثاني    4إ.م تاريخ    – /ص  13المالية السورية على نتائج االكتتاب بالكتاب رقم  . وافقت هيئة األوراق واألسواق  2017األول  
تم االنتهاء من كافة اإلجراءات القانونية  .  2018كانون الثاني    23وتم تسجيل األسهم لدى هيئة األوراق واألسواق المالية السورية بتاريخ  

 . 2018آذار  8 بتاريخ ديل السجل التجاري للشركةلزيادة رأس المال وتع
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 االحتياطي القانوني .10
 

% من أرباحها الصافية قبل تنزيل الضريبة في نهاية  10يجب على الشركة أن تقتطع كل سنة  2011لعام  29على قانون الشركات رقم  بناءً 
 كل سنة لتكوين احتياطي قانوني ولها أن توقف هذا االقتطاع إذا بلغ االحتياطي ربع رأس المال. 

 

2019  2020  
يرة سورية ل   ليرة سورية   

    
 الضريبةصافي ربح السنة قبل  919,720  19,135,267
 % 10االحتياطي القانوني  91,972  1,913,527

 

 خالل العام:  على االحتياطي القانونيحركة ال ويوضح الجدول التالي 
2019  2020  

  ليرة سورية   ليرة سورية 

    

 الرصيد أول السنة  2,435,367  521,840

   الحتياطي المكون ا 91,972  1,913,527

 الرصيد نهاية السنة  2,527,339  2,435,367
 
 

 ذمم دائنة ومستحقات .11
 

 2020 
 ليرة سورية 

 2019 
 ليرة سورية 

    

 150,000,000  - قرض مستحقة الدفعفوائد  
 982,170  2,582,170 مستحقة  ضريبية واستشارات تدقيق مصاريف
 -  645,193 مستحقات 

 7,335,540  7,335,540 أرصدة دائنة أخرى 

 10,562,903  158,317,710 

 

 ت مع األطراف ذات العالقة المعامال .12
 

تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الحليفة ومساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين وشركات تحت سيطرة مشتركة أو  
 والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. تأثير من قبل هذه األطراف ذات العالقة. يتم اعتماد سياسات التسعير  

 

   هي كما يلي:المركز المالي  بيانة المتضمنة في إن أرصدة األطراف ذات العالق
 

 2019  2020 دائنة ألطراف ذات عالقة   ذمم

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    

 89,797,218  97,573,767 الخاصة  شركة شام المساهمة المغفلة القابضة

 60,517,995  60,517,995  (*) شركة بنا للعقارات المساهمة المغفلة الخاصة 

 262,737,699  262,737,699 ( *لتطوير المحدودة المسؤولية ) شركة بنا ل

 2,785,104  2,785,104 أمانات للمساهمين 

 204,565  204,565 السيد عبد الرحمن العطار  

 1,000,000  1,000,000 السيد عبد العزيز مملوك  

 424,819,130  417,042,581 
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 )تتمة(المعامالت مع األطراف ذات العالقة      .12
 

مشاريع قيد  الو   للشركة   االعتياديةمعامالت ناجمة عن العمليات  تتعلق ب   المبالغ المذكورة أعاله تمثل مدفوعات بالنيابة عن الشركة إن     (*)
 . التنفيذ

 إن هذه المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة بدون فائدة، ويتم الدفع عند الطلب. 
 

 إن العمليات مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان المركز المالي هي كما يلي: 
 

 
2020 

 ليرة سورية 
 

2019 
 سورية ليرة 

    

 150,000,000  - فوائد مستحقة الدفع )*( 
 

  والتي)*( يمثل المبلغ قيمة الفوائد المستحقة المتعلقة بالقرض قصير األجل مع شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة )الشركة األم(  
غرامات  قامت الشركة األم بإعفاء الشركة من كافة  تم االتفاق بين الشركة والشركة األم على دفعها الحقا و  كما  2019شباط    13تستحق بتاريخ  

 . 2019حزيران  17بتاريخ  التأخير المترتبة وذلك بناء على اجتماع مجلس إدارة الشركة األم المنعقد
 

 االرتباطات الرأسمالية       .13
 

 ارتباطات النفقات الرأسمالية المقدرة المتعاقد عليها في تاريخ بيان المركز المالي: 
 

 
2020 

 ليرة سورية 
 

2019 
 ليرة سورية 

    

 181,612,000  181,612,000 منفعة عن المزايا التنظيميةبدل 

 181,612,000  181,612,000 

 

بدل المنفعة المترتب على شركة عمريت لالستثمار والتطوير السياحي الواجب تسديده من قبلها لقاء المزايا  يمثل المبلغ القسط الثاني من  

 حول البيانات المالية.   7كما هو مبين في االيضاح رقم  التنظيمية الممنوحة
 

 سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية .14
 

ذات العالقة. إن هذه المطلوبات المالية هي نتيجة لنشاط    لألطرافتتألف مطلوبات الشركة المالية من ذمم دائنة ومستحقات والمبالغ المستحقة  
وفوائد مستحقة القبض وأرصدة مدينة  وإيداعات لدى المصارف  مالية للشركة )أرصدة لدى المصارف  الشركة االعتيادي. تنتج الموجودات ال

 ( مباشرة من عمليات الشركة.  أخرى 
 

األجنبية    تتمثل المخاطر الرئيسية الناجمة عن األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة بمخاطر االئتمان، مخاطر السيولة ومخاطر العمالت 
 . يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة السياسات المتبعة إلدارة كل نوع من أنواع المخاطر والملخصة فيما يلي: الفائدة ومخاطر سعر 

 

 مخاطر االئتمان 

الشركة  تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى خسارة مالية للطرف اآلخر. تتعرض  

ارف  لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بعملياتها االعتيادية )أرصدة مدينة تجارية( وفيما يتعلق بعملياتها المالية والتي تتضمن أرصدة لدى المص

 واألدوات المالية األخرى. 

 يوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود بيان المركز المالي:  

 

 
2020 

 ليرة سورية 
 

2019 
 ليرة سورية 

    

 273,152,129  134,240,740 أرصدة لدى المصارف 

 25,000,000  25,000,000 إيداعات لدى المصارف 

 1,048,930  744,512 وأرصدة مدينة أخرى  مستحقة القبض  فوائد

 159,985,252  299,201,059 
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 )تتمة(  ةوأهداف إدارة المخاطر الماليسياسات        .14
 

 مخاطر السيولة 

درة على  تمثل الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. تنشأ مخاطر السيولة عن عدم المق
   اطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت االزمة.بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل القيمة العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخ

 
 يبين الجدول التالي مطلوبات الشركة حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية كما يلي: 

 

 المجموع   شهر  12 شهور إلى  3من   شهور  3أقل من  2020كانون األول  31
 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

 10,562,903  10,562,903  -    ذمم دائنة ومستحقات 

  424,819,130   424,819,130         - ذات العالقة  لألطرافالمبالغ المستحقة 

 435,382,033  435,382,033  - المجموع  

 

 المجموع   شهر  12 شهور إلى  3من   شهور  3أقل من  2019كانون األول  31
 ليرة سورية   سورية ليرة   ليرة سورية  

      

  158,317,710              158,317,710              -  ذمم دائنة ومستحقات 

  417,042,581              417,042,581              - ذات العالقة  لألطرافالمبالغ المستحقة 

  575,360,291              575,360,291              - المجموع  

 
 مخاطر العمالت األجنبية 

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تخضع الشركة للتقلبات  
 . الليرة السورية في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معامالت هامة بعمالت عدا 

:  2019دوالر أمريكي )  1ليرة سورية لكل    1,256هو    2020في نهاية العام    ن قبل مصرف سورية المركزي المعلن ممعدل سعر الصرف  
 دوالر أمريكي(.  1ليرة سورية لكل  436

 

في حال حدوث  يوضح أثر التغيرات على صافي األرباح والخسائر  والعمالت الرئيسية التي تحمل مخاطر للشركة    إلىيشير الجدول التالي  
أدناه صا الجدول  في  السالب  المبلغ  يمثل  ثابتة.  المتغيرات  بقية  بقاء  مع  السورية  الليرة  مقابل  األجنبية  العمالت  أسعار  في  معقول  في  تغير 

 غ الموجب صافي االرتفاع المتوقع. بينما يمثل المبل المساهمينأو حقوق  الدخل الشامل بياناالنخفاض المتوقع في 
 

 األثر على النتيجة قبل الضريبة   نسبة الزيادة في سعر الصرف   العملة 

 
 

 
 2020 

 ليرة سورية 
 2019 

 ليرة سورية 

       

 103  314  % 5  دوالر أمريكي 

     

 األثر على النتيجة قبل الضريبة   نسبة النقص في سعر الصرف   العملة 

 
  

 
  

2020 
 ليرة سورية 

 2019 
 ليرة سورية 

       

 (103)  (314)  %( 5)  دوالر أمريكي 
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 )تتمة(  سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية      .14
 

 مخاطر سعر الفائدة 

 للتغيرات في أسعار الفائدة السائدة في السوق. تمثل مخاطر سعر الفائدة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة 
 والقروض قصيرة األجل.  ألرصدة المصرفية التي تحمل فائدة إن الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة وذلك بالنسبة ل

 

تغير معقول في أسعار الفائدة،  يبين الجدول التالي تحليل لحساسية أرباح الشركة قبل الضريبة لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة في حال حدوث  
 مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة. 

 

 حساسية صافي إيراد الفوائد     

    2020  2019 
 ليرة سورية   ليرة سورية   الزيادة في نقاط األساس   العملة 

       

 177,877  25,000  % 10  ليرة سورية 

    25,000  177,877 

     

 صافي إيراد الفوائد حساسية     

    2020  2019 
 ليرة سورية   ليرة سورية   االنخفاض في نقاط األساس   العملة 

       

 ( 177,877)  (25,000)  (10%)  ليرة سورية 

    (25,000 )  (177,877 ) 

       
 

 إدارة رأس المال 
بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم حقوق  يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة  

 المساهمين.
 

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

كانون األول    31رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في  لم تقم الشركة بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة  
 . 2019كانون األول  31و 2020

 
 القيم العادلة لألدوات المالية       .15

 

 األدوات المالية تشمل الموجودات والمطلوبات المالية.  
 

على  ة  تشتمل المطلوبات المالي   .وأرصدة مدينة أخرى  مستحقة القبض  وفوائدلدى المصارف وإيداعات  تشتمل الموجودات المالية على أرصدة 
 ذات العالقة.   لألطراف ذمم دائنة ومستحقات والمبالغ المستحقة 

 

 . إن القيم العادلة لألدوات المالية ال تختلف جوهرياً عن قيمها المدرجة
 

 19 –االعتبارات الناتجة عن كوفيد      .16
 

في تعطيل األعمال التجارية واألنشطة االقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي مما أدى لحدوث حاالت عدم   19 – أدى انتشار جائحة كوفيد 
ال  تيقن في البيئة االقتصادية العالمية، وترتبط حالة عدم التيقن في تقدير مدى ومدة الركود االقتصادي ويشمل ذلك تقلبات في سوق رأس الم

بصورة نشطة تطورات هذه الجائحة    الشركةهور نوعية االئتمان للموجودات المالية وتصاعد التحديات المتعلقة بإدارة السيولة. تراقب إدارة  وتد
 ، مثل الخسائر المحتملة على اإليرادات والعقود المرتبطة بااللتزامات وما إلى ذلك.  اوتأثيرها على عملياته
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 أرقام المقارنة .17
 

 . لتتناسب مع تبويب أرصدة السنة الحالية، لم تؤثر عملية إعادة التبويب هذه على ربح السنة السابقة  2019  عام تم إعادة تبويب بعض أرصدة 

 
 

 

 الشرح  المبلغ  التبويب كما في  التبويب كما في 

  ليرة سورية  2019 كانون األول 31 2020 كانون األول 31

    

 10,000 تأمينات نقدية أرصدة مدينة أخرى 
نقل مبلغ التأمينات النقدية ألرصدة  

 مدينة أخرى 


