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العامةشركة عمریت لالستثمار والتطویر السیاحي المساھمة المغفلة
بیان الدخل الشامل
2016كانون األول31للسنة المنتھیة في 

من ھذه البیانات المالیة وتقرأ معھا.13إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من  تشّكل جزءاً
3

2015
لیرة سوریة

2016
لیرة سوریة

إیضاح

(3,535,815) (9,733,046) 3 وعمومیةمصاریف إداریة
1,045 1,213 فروقات أسعار الصرف 

(3,534,770) (9,731,833) صافي خسارة السنة

- - مكونات الدخل الشامل األخرى
(3,534,770) (9,731,833) الخسارة الشاملة للسنة

(1.50) (4.14) 5 خسارة السنةللسھم منوالمخفضةةاألساسیحصةال



Lt'j1 iliiill L.rt*-ll e.!-"ll r:&:lti.)t&*!J or"..;nc lS./

2015
+--,r- ;-;l

2016
L-,s-;-:l

.El

elL.ll J5.l..ll Ol+
2016 JJYI dets 31 e.s l-s

cllJJ.. J.ll
iJ3tr5Jl .,;xi .:l.r3s. jroJl

6lr-J 6\5l-
',J;ir\l +i eJLL

fu obi.ll ; i:h ar o.ll e o,.r-

fuJl.ritt cihJA. Cl
lrn nuJ^lj

.-i ;U-J' ;J ;r* ;i
fuJts.ll at.!F. j.$ e-'o+.

.:,h.r r.jl e .lg

&l+J'U.rlb O:!.^r ' -ll i lJir
iJ+.11 "-rl djir

c"! rltJ -l ,

ijlJill JjL.Jr
,'o.lLJt .ldr r r.:..

fuJl$nl 6L.JJLnl
nl;-i ,.. irtr A.j

i-D-11 drlr 61-{-ll ii=jJl dil;l
3L c$ll e c&

crL.lL;ll r,'s.Al-J! . i dr q os,r

iQ i..,1_ Ul c,lj!!t rl']-J .J. a.irl3Jl ,''"t

45,558,198 45,399,467
474,161,U4 474,16'.t,844
519,720,042 519,561,311

10,000
2,878,501

10,000
2,875,975

2,888,501 2,885,975

522,608,543 522,447,286

235,000,000
(96,133,305)
138,866,695

235,000,000
(105,865,138)

129,134,862

376.406.308
7,335,540 8,317,540

384,994,884
393,312,424

522,447,286
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العامةلالستثمار والتطویر السیاحي المساھمة المغفلةشركة عمریت
بیان التغیرات في حقوق المساھمین 

2016كانون األول 31للسنة المنتھیة في 

من ھذه البیانات المالیة وتقرأ معھا.13إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من  تشّكل جزءاً
5

مجموع الالخسائر المتراكمةالمال المدفوعرأس 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2016عام 
138,866,695(96,133,305)235,000,000كانون الثاني1الرصید في 

(9,731,833)(9,731,833)-الخسارة الشاملة للسنة
129,134,862(105,865,138)235,000,000ول كانون األ31الرصید في 

2015عام 
142,401,465(92,598,535)235,000,000كانون الثاني1الرصید في 

(3,534,770)(3,534,770)-الخسارة الشاملة للسنة
138,866,695(96,133,305)235,000,000كانون األول 31الرصید في 



العامةشركة عمریت لالستثمار والتطویر السیاحي المساھمة المغفلة 
بیان التدفقات النقدیة 

2016كانون األول 31للسنة المنتھیة في

من ھذه البیانات المالیة وتقرأ معھا.13إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من  تشّكل جزءاً
6

2016إیضاح
لیرة سوریة

2015
لیرة سوریة

االنشطة التشغیلیة
(3,534,770)    )9,731,833(قبل الضریبةخسارة الصافي 

تعدیالت للبنود التالیة:
139,772        3,6158,731ستھالكاال

-)1,213(أرباح فروقات أسعار صرف
)9,574,315(    (3,394,998)

التغیرات في رأس المال العامل:
(299,752)       982,000دائنة ومستحقاتذمم

3,822,476     8,588,576المبالغ المستحقة للجھات ذات العالقة
127,726)3,739(األنشطة التشغیلیةمن (المستخدمة في)التدفقات النقدیة

االستثماریةاألنشطة 
(130,000)-6شراء موجودات ثابتة

(130,000)-األنشطة االستثماریةالمستخدمة فيصافي التدفقات النقدیة 

(2,274)          )3,739(في النقد وما في حكمھالنقص
-1,213أثر تغیر أسعار الصرف
2,878,5012,880,775كانون الثاني1النقد وما في حكمھ في 

2,878,501     82,875,975كانون األول31النقد وما في حكمھ في 



العامةشركة عمریت لالستثمار والتطویر السیاحي المساھمة المغفلة 
إیضاحات حول البیانات المالیة

2016كانون األول 31

7

معلومات عن الشركة.1

الجمھوریة العربیة السوریةمؤسسة ومسجلة في ("الشركة")عامةھي شركة مساھمة مغفلةالتطویر السیاحي عمریت لالستثمار وإن شركة 
بتاریخ 149رقم لقانونلخاضعة ھي و.بناء الطیران–شارع الثورة –دمشق وعنوانھا المختار ھو ق م77سجل التجاري رقم البموجب
وتعدیالتھ.1949

.تملك وإنجاز واستثمار منشآت سیاحیة وبشكل خاص في منطقة عمریتھي غایة الشركة 

تعمل وھي شركة مؤسسة في الجمھوریة العربیة السوریةو)"الشركة األم"المساھمة المغفلة القابضة (شامتعتبر الشركة شركة تابعة لشركة 
، دمشق، الجمھوریة العربیة السوریة.أبو رمانةسوریة، عنوان الشركة األم المسجل ھوفي الجمھوریة العربیة اللقوانین لوفقاً

ونسبة مساھمتھم كالتالي:المساھمون

السیاسات المحاسبیة الھامةإعداد البیانات المالیة وملخص أسس .2

البیانات المالیةإعدادأسس 2.1

لمبدأ التكلفة التاریخیةتم إعداد البیانات المالیة - .وفقاً
التي تمثل العملة الرئیسیة للشركة.ي عملة إظھار البیانات المالیة وإن اللیرة السوریة ھ-
المالیة الدولیة الصادرة من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة.التقاریرلمعاییرطبقاًالمالیة للشركة تم إعداد البیانات-
بعد األخذ بعین االعتبار أحدث مؤشر رسمي ألسعار المستھلك والمؤشرات النوعیة األخرى، ال یعتبر االقتصاد الذي تعمل بھ الشركة -

ذا تضخم مرتفع.اقتصاداً

مبدأ االستمراریة2.2

فرضت عقوبات اقتصادیة من جانب واحد من قبل االتحاد 2011اضطرابات سیاسیة واقتصادیة، وخالل عام تشھد البالد 2011منذ آذار 
األوروبي والوالیات المتحدة األمریكیة على الشركة القابضة التي تعتبر شریك رئیسي.

خطط عملھا على النحو المنشود مما تسبب المتوقعة رفعت من التحدیات التي تواجھ الشركة على االستمرار فيإن العقوبات المفروضة غیر
في انقطاع كبیر في عملیات الشركة.

ممارسة أعمالھا، وبناء االستمرار في قدرة الشركة على حول شك التؤدي إلىمستقبلي التیقن العدم جوھریة من ھذه الظروف تفرض حالة 
اتھا في دورة أعمالھا االعتیادیة.مطلوبھا وتسدید موجوداتعلیھ فإنھا قد تكون غیر قادرة على استرداد قیمة 

دة یفي ضوء ما ورد أعاله، قام مجلس اإلدارة بتوجیھ اإلدارة لتغییر خطط العمل ذات المدى المتوسط األجل من أجل التكّیف مع العقوبات الجد
التي واجھت الشركة. ویمكن تلخیص ھذه الرؤیة الجدیدة للمجلس على النحو التالي:

لدیھ نیة في اإلبقاء على استمراریة الشركة.إن المجلس -
تخفیض حجم العملیات التي تضمن الوصول إلى الحد األدنى من التكالیف المتكبدة.-
مرة أخرى.عودة عملیات الشركةأي مؤشرات إیجابیة تدعم لتحدیدمراقبة السوق -
.الشركاء في الشركة لیس لدیھم النیة لتصفیة الشركة-

.اعادة البدء بأعمال الشركةفي عملیات الشركة، ورصد أي تغیرات في السوق تدعم االستمرارنتیجة لما سبق ذكره، قررت اإلدارة 

على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى الرغم من حالة عدم االستقرار شركةالقدرةبتقدیر مدى شركةقامت إدارة ال
اتساعدھالموارد الكافیة لالدیھشركةمتأكدة من أن الشركةلجمھوریة العربیة السوریة وحالة عدم التیقن المستقبلیة فإن إدارة الالتي تمر بھا ا

وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست على درایة بأیة امور جوھریة من الممكن أن تثیر على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. 
ھ كة على االستمرار كمنشأة مستمرة.امة حول قدرة الشرشكوكاً
كون قادرة المساھمین لتالدعم منسوف تستمر في تلقيأن الشركةیفترضمبدأ االستمراریة. ھذا األساسعلى أساسالبیانات المالیةتم إعداد

.دورة أعمالھا االعتیادیةفيتسدید مطلوباتھا على استرداد قیمة موجوداتھا و

نسبة المساھمةالمساھماسم 

%57.56شركة شام القابضة م.م
%25.00وزارة السیاحة في الجمھوریة العربیة السوریة

%1.87المحدودة المسؤولیة للتطویرشركة بنا 
%3.15الشركة السوریة للفنادق 

%0.72سمیر حسن 
%11.70مساھمون آخرون



العامةشركة عمریت لالستثمار والتطویر السیاحي المساھمة المغفلة 
إیضاحات حول البیانات المالیة

2016كانون األول 31

8

(تـتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةأسس إعداد البیانات المالیة وملخص .2

واإلفصاحاتالمحاسبیةالتغییرات في السیاسات 2.3

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة
عاییر مإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة ھي مطابقة لتلك التي تم استخدامھا في السنة السابقة. قامت الشركة بتطبیق

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

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

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

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

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

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

عملیة مشتركة، حیث یشكل نشاط العملیة المشتركة مشروع أعمال، بأن یطبق المبادئ المالئمة لمحاسبة تجمیع األعمال في معیار التقاریر في
في العملیة المشـتركة ال یتم إعادة قیاسھا عند االسـتحواذ على حص3المالیة الدولي رقم  بأن الحصة المملوكة مسبقاً ً ة ـ. توضح التعدیالت أیضا

ر یإضافیة في نفـس العملیات المشـتركة في حـال االحتفاظ بالسـیطرة المشتركة. باإلضافة إلى ذلك، تمت إضافة استثناء لنطاق معیار التقار
قاریر، تمن أجل تحدید أن التعدیالت ال تنطبق عندما تكون األطراف التي تتشارك السیطرة، بما فیھا المنشأة التي تعد ال11المالیة الدولي رقم 

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

عدم وجود استحواذ على حصة في عملیة مشتركة خالل السنة.

: توضیح الطرق المقبولة لالستھالكات واإلطفاءات38ومعیار المحاسبة الدولي رقم 16تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
وھو أن االیرادات تعكس نمط المنافع 38ولي رقم ومعیار المحاسبة الد16توضح ھذه التعدیالت المبدأ الوارد في معیار المحاسبة الدولي رقم 

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

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

: طریقة حقوق الملكیة في البیانات المالیة المنفصلة27عیار المحاسبة الدولي رقم تعدیالت على م-
تسمح ھذه التعدیالت للمنشآت باستخدام طریقة حقوق الملكیة في محاسبة االستثمارات في الشركات التابعة والمشاریع المشتركة والشركات 

ة آت التي تطبق معاییر التقاریر المالیة الدولیة واختارت أن تغیر إلى طریقة حقوق الملكیالزمیلة في البیانات المالیة المنفصلة الخاصة بھا. المنش
في بیاناتھا المالیة المنفصلة یجب أن تطبق ھذا التغییر بأثر رجعي. لیس لھذه التعدیالت أي أثر على البیانات المالیة للشركة.

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

: األصول غیر المتداولة المحتفظ بھا برسم البیع والعملیات غیر المستمرة5معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
: األدوات المالیة: االفصاحات7معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
: امتیازات الموظفین19معیار المحاسبة الدولي رقم ◄
: التقاریر المالیة المرحلیة34اسبة الدولي رقم معیار المح◄

ال یتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي أثر جوھري على الشركة.
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(تتمة)التغییرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات2.3

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

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

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

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

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

مار: تطبیق منشآت االستث28، ومعیار المحاسبة الدولي رقم 12و10التعدیالت على معیاري التقاریر المالیة الدولیین رقم -
استثناء توحید البیانات المالیة:

. توضح التعدیالت على 10تتناول التعدیالت المسائل التي ظھرت عند تطبیق استثناء منشآت االستثمار في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
المنشأة األم التابعة لمنشأة استثمار، عند قیام منشأة أن اإلعفاء من عرض بیانات مالیة موحدة ینطبق على10معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

االستثمار بقیاس جمیع الشركات التابعة لھا بالقیمة العادلة.

على ذلك، فإن التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  توضح أن الشركة التابعة لمنشأة استثمار والتي لیست منشأة استثمار 10عالوًة
وتقدم خدمات مساندة لمنشأة االستثمار ھي فقط التي یتم توحید بیاناتھا المالیة. جمیع الشركات األخرى التابعة لمنشأة االستثمار تقاسبحد ذاتھا 

ةللمستثمر، عند تطبیق طریقة حقوق الملكیة، بإبقاء قیاس القیمة العادل28بالقیمة العادلة. تسمح التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
الذي تطبقھ منشأة استثمار زمیلة أو مشروع مشترك على حصصھا في شركاتھا التابعة. تطبق ھذه التعدیالت بأثر رجعي ولیس لھا أي تأثیر 

على الشركة باعتبار أن الشركة ال تطبق استثناء التوحید.

معاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس المحاسبة الدولیة وغیر نافذة التطبیقال2.4

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

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

االعتراف والقیاس وكل اإلصدارات السابقة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم -األدوات المالیة 39لیحل محل المعیار المحاسبي الدولي رقم 
كافة الجوانب الثالثة لمشروع محاسبة األدوات المالیة: التصنیف والقیاس، وتدني القیمة ومحاسبة 9مع معیار التقاریر المالیة الدولي رقم . یج9

ماح ، مع الس2018كانون الثاني 1نافذ للتطبیق على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 9التحوط. إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ةبالتطبیق المبكر لھ. باستثناء محاسبة التحوط، یجب تطبیق ھذا المعیار بأثر رجعي، إال أن عرض معلومات المقارنة لیس إلزامیاً. بالنسب

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

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

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

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

على بیاناتھا المالیة.

.
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: البیع أو المساھمة باألصول بین المستثمر 28ومعیار المحاسبة الدولي رقم 10الدولي رقم التعدیالت على معیار التقاریر المالیة 
وشركتھ الزمیلة أو مشاریعھ المشتركة:

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

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

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

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

بما ة،یتتطلب من المنشأة تقدیم اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي البیانات المالیة من تقییم التغیرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمویل
علومات مفي ذلك التغیرات الناتجة عن التدفقات النقدیة والتغیرات غیر النقدیة. عند تطبیق التعدیالت للمرة األولى، ال یطلب من المنشآت توفیر

ح بالتطبیق المبكر. ، مع السما2017كانون الثاني 1مقارنة للفترات السابقة. ھذه التعدیالت نافذة للتطبیق للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
إن تطبیق ھذه التعدیالت سینتج عنھ تقدیم إفصاح اضافي من قبل الشركة.

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

على ذلك، فإن التعدیالت توفر توجیھات حول كیف ة یالى حدوث اقتطاعات من استردادات الفروقات الضریبیة المؤقتة القابلة لالقتطاع. عالوةً
دات بة وتشرح الحاالت التي یتضمن فیھا الربح الخاضع للضریبة استردادا لبعض الموجوقیام المنشاة بتحدید األرباح المستقبلیة الخاضعة للضری

بأكثر من قیمتھا الدفتریة.
ق ویتوجب على المنشآت تطبیق ھذه التعدیالت بأثر رجعي. ولكن عند التطبیق األولي لھذه التعدیالت، فإن التغییر على الرصید االفتتاحي لحق

ة یتم االعتراف بھ في الرصید االفتتاحي لألرباح المحتجزة (أو في مكون آخر من مكونات حقوق الملكیة، كما ھو الملكیة ألقدم فترة مقارن
ءمناسب)، بدون توزیع التغییر بین الرصید االفتتاحي لألرباح المحتجزة والمكونات األخرى لحقوق الملكیة. المنشآت التي تطبق ھذا االعفا

یجب علیھا االفصاح عن ذلك.
مع السماح بالتطبیق المبكر. وفي حال طبقت المنشأة 2017كانون الثاني 1ن ھذه التعدیالت نافذة للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد إ

التعدیالت لفترات سابقة، یجب علیھا اإلفصاح عن ذلك. ال یتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر على الشركة.

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

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

تسویتھا نقدا الى معاملة یتم تسویتھا باستخدام أدوات حقوق الملكیة.على أساس األسھم الى تغییر في تصنیف ھذه المعاملة من معاملة یتم
ي فعند البدء بالتطبیق، یجب على المنشآت القیام بتطبیق التعدیالت من دون إعادة عرض الفترات السابقة، إال أنھ یسمح بالتطبیق بأثر رجعي

1ن ھذه التعدیالت نافذة للتطبیق للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد حال كان التطبیق لجمیع التعدیالت الثالثة مع توافر شروط أخرى. إ
مع السماح بالتطبیق المبكر. ال یتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر على البیانات المالیة للشركة. 2018كانون األول 

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

15تحدید فیما إذا كانت االتفاقیة تتضمن عقد ایجار، تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم 4وتفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم 
تقییم جوھر العملیات التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإلیجار. إن 27لحوافز، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم ا–اإلیجار التشغیلي 

یحدد مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح الخاص بعقود االیجار، ویتطلب من المستأجرین أن 16معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
ن جمیع عقود االیجار وفق نموذج موحد ضمن بیان المركز المالي بشكل مشابھ للمحاسبة عن عقود اإلیجار التمویلیة وفق یقوموا بالمحاسبة ع

. یتضمن المعیار استثنائین فیما یتعلق باالعتراف باإلیجار وھما استئجار الموجودات منخفضة القیمة (مثل 17معیار المحاسبة الدولي رقم 
عقود االیجار قصیرة األمد (عقود االیجار لمدة سنة أو ألقل من سنة). في تاریخ البدء باإلیجار، یقوم المستأجر أجھزة الحاسب الشخصي) و

). لباالعتراف بالتزام متعلق بدفع االیجار (التزام االیجار) وبأصل یمثل حق استخدام األصل المستأجر خالل فترة اإلیجار (حق استخدام األص
عتراف بشكل منفصل بمصروف الفائدة على التزام اإلیجار ومصروف االستھالك على حق استخدام األصل. یجب یتوجب على المستأجرین اال

نتیجة ةعلى المستأجرین إعادة قیاس التزام االیجار عند وقوع أحداث معینة (مثل التغیر في مدة اإلیجار أو التغیر في دفعات االیجار المستقبلی
م لتحدید قیمة ھذه الدفعات). یقوم المستأجر باالعتراف بمبلغ إعادة قیاس التزام االیجار كتعدیل على حساب التغیر في مؤشر أو معدل مستخد

حق استخدام األصل.
.
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(تـتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةأسس إعداد البیانات المالیة وملخص .2

(تتمة)المحاسبة الدولیة وغیر نافذة التطبیقمعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس ال2.4

(تتمة)عقود اإلیجار-16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

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

كتعدیل على حساب حق استخدام األصل.

فق لم تتغیر بشكل جوھري عن المحاسبة الحالیة و16المحاسبة عن عقود اإلیجار بالنسبة للمؤجر وفق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم -
. یستمر المؤجر بتصنیف كافة عقود االیجار باستخدام نفس مبدأ التصنیف المتبع في معیار المحاسبة 17معیار المحاسبة الدولي رقم 

والتمییز بین نوعین من االیجار: التمویلي والتشغیلي.17الدولي رقم 

من المؤجر والمستأجر القیام بإفصاحات أكثر مما یتطلبھ معیار المحاسبة الدولي رقم 16یتطلب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم - أیضاً
مع السماح 2019كانون الثاني 1نافذ للتطبیق للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 16. إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 17

. للمستأجر الخیار بتطبیق المعیار إما بأثر رجعي 15یق المبكر ولكن لیس قبل تطبیق المنشأة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم بالتطب
ركامل او بأثر رجعي معدل. تسمح األحكام االنتقالیة للمعیار ببعض االعفاءات. ال تزال الشركة تقوم بمراجعة عقود اإلیجار التي قد تتأث

عیار الجدید وبالتالي فإنھا ستحتاج إلى مزید من التقییمات في المستقبل لتحدید األثر المالي على بیاناتھا المالیة.بھذا الم

أھم االجتھادات والتقدیرات المحاسبیة2.5

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

التغیرات في القیمة العادلة التي تظھر ضمن بیان الدخل الشامل.

مستقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في تاریخ البیانات المالیة والتي قد ینتج عنھا مخاطر ھامة من إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات ال
ھي كما یلي: القادمة الممكن أن تؤدي الى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة خالل السنة 

القیمة العادلة لألدوات المالیة 
ط لبعض التداول النشتوفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ بیان المركز المالي عن طریق األسعار المعلنة أوفي حال عدم 

ن ماألدوات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعیر حیث یتم الحصول على المعلومات
لیھا فوائد بناًءعادلة للبنود التي تحسب عیتم تقدیر القیم الالسوق. في حال تعذر ذلك فإن تحدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر واالجتھاد.مالحظة

.أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط والمخاطرباستخدامعلى التدفقات النقدیة المتوقعة المخصومة 

یةتدني قیم الموجودات غیر المال
القیمة العادلة يیوجد التدني عندما تزید القیم المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قیمتھا القابلة لالسترداد. إن القیمة القابلة لالسترداد ھ

تكالیف البیع أو القیمة قید االستخدام  ّ ً-لألصل ناقصا لى معلومات عن بیع مبنیة عتكالیف الأیھما أعلى. إن طریقة احتساب القیمة العادلة ناقصا
التكالیف االضافیة الستبعاد األصل. معامالت مشابھة دون شروط تفضیلیة لموجودات مماثلة أو أسعار السوق المعلنة ناقصاً

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

الفعلیة ائج تالنطاق الواسع للعالقات التجاریة الدولیة، والطبیعة الطویلة األجل لإلرتباطات التعاقدیة الحالیة وتعقیداتھا، فإن الفروقات بین الن
واالفتراضات المأخوذة مسبقا، والتعدیالت الالحقة لتلك االفتراضات قد تتطلب تعدیالت مستقبلیة لمخصص ضریبة الدخل المسجل مسبقا. لقد 
قامت الشركة بتكوین مخصصات بناء على تقدیرات معقولة، والتي تعتمد على عوامل متعددة، كالخبرات من إجراءات تدقیق سابقة من قبل 

ھات الضریبیة واالختالف في تفسیر بنود الضرائب ما بین الجھات الضریبیة والشركة.الج
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السیاسات المحاسبیة الھامة2.6

ألھم السیاسات المحاسبیة التالیة: أعدت البیانات المالیة المرفقة وفقاً

إثبات اإلیرادات
یكون من التوقع أن یعود بمنافع اقتصادیة على الشركة ویمكن قیاسھ بموثوقیة.عندمایتم االعتراف باإلیراد 

منھا أیة حسومات وضرائب ورسوم مبیعات. یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم مطروحأً
ر الفائدة الفعلي.عطریقة سباستخدامیتم إثبات إیرادات الفوائد عندما تستحق الفائدة 

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

لفروقات تسجل جمیع ا.والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ بیان المركز المالي
في بیان الدخل الشامل.الناتجة عن عملیات التحویل

الموجودات المالیة
اإلثبات المبدئي 

كموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة ضمن األرباح 39یتم تصنیف الموجودات المالیة التي تدخل ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم 
مدینة واستثمارات محتفظ بھا حتى االستحقاق وموجودات مالیة متاحة للبیع أو كمشتقات مالیة مصنفة كأدوات أو الخسائر والقروض وذمم 

تحوط في التحوط الفعال، كما ھو مناسب. تقوم الشركة بتحدید تصنیف موجوداتھا المالیة عند اإلثبات المبدئي.

بالقیمة العادلة باإل رباح أو األمن خاللضافة إلى، في حالة االستثمارات غیر المدرجة بالقیمة العادلة یتم إثبات الموجودات المالیة مبدئیاً
یتم االعتراف بكافة عملیات الشراء للموجودات المالیة المنفذة بتاریخ االلتزام، وھو .المتعلقة بحیازة األصل الماليالخسائر، تكالیف المعاملة

ما بیع الموجودات المالیة فیعترف بھا بتاریخ التسدید. إن المشتریات والمبیعات العادیة ھي التاریخ الذي تلتزم فیھ الشركة بشراء األصل. أ
عملیة شراء أو بیع الموجودات المالیة التي تتطلب تسلیم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص علیھ في القوانین أو حسب أعراف 

السوق.

القروض والذمم المدینة
المدینة ھي موجودات مالیة غیر مشتقة لدیھا مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغیر مسعرة في السوق النشطة. تدرج ھذه القروض والذمم 

لدخل االموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي بعد حسم مخصص التدني. یتم إثبات المكاسب والخسائر في بیان
.اد أو تدني القروض أو الذمم المدینةعندما یتم استبع

نقد وما في حكمھ
ذات واألرصدة لدى البنوك والودائع قصیرة األجلالنقد في الصندوقإعداد بیان التدفقات النقدیة، فإن النقد وما في حكمھ یشمل علىلغرض

منھا حسابات السحب على تقع خالل ثالثة أشھر أو أقلتواریخ استحقاق المكشوف.محسوماً

تدني قیمة الموجودات المالیة
نخفض تتقوم الشركة بتاریخ بیان المركز المالي بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل على تدني قیمة األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالیة. 

القیمة نتیجة لواحد أو أكثر من األحداث ضانخفاقیمة األصل أو مجموعة من الموجودات المالیة إذا، وفقط إذا، كان ھناك دلیل موضوعي على 
األولي  باألصل (حدث خسارة)، ویكون لھذا الحدث أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو االعترافالتي وقعت بعد 

على أن المقترض أو مجموعة من مجموعة من الموجودات المالیة التي یمكن تقدیرھا بموثوقیة. تشمل األدلة الموضوعیة مؤشرات تدل
كبیر لإلفالس أو إعادة تنظیم مالي حیث تشیر البیانات الملحوظة إلى أن ھناك انخفاض احتمالالمقترضین یواجھون صعوبات مالیة كبیرة أو 

بتعثرات السداد.قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مثل الدفعات المؤجلة أو الظروف االقتصادیة المرتبطة 

المطلوبات المالیة 
اإلثبات المبدئي 

أو نةوالذمم الدائیتم تصنیف المطلوبات المالیة كمطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر، القروض واالقتراضات،
كمشتقات مالیة مصنفة كأدوات تحوط في التحوط الفعال، كما ھو مناسب.

بالقیمة العادلةیتم إثبات ال ، في حالة القروض واالقتراضات والذمم الدائنة، بالصافي بعد طرح التكالیف المرتبطة مطلوبات المالیة مبدئیاً
بالمعاملة. 

تتضمن المطلوبات المالیة للشركة ذمم دائنة ومبالغ أخرى مستحقة الدفع ومبالغ مستحقة لجھات ذات عالقة.

ذمم دائنة ومستحقات 
ت المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بھا من قبل المورد.یتم إثبا
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)السیاسات المحاسبیة الھامة (تـتمةانات المالیة وملخص یأسس إعداد الب.2

(تـتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة2.6

المالیةوالمطلوباتبالموجوداتإلغاء االعتراف 

المالیةالموجودات §
حسب مقتضى –المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالیة المتشابھة إلغاء االعتراف باألصل المالي (أو جزء من األصلیتم 

) عند:الحال

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

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

على األصل.

عندما تقوم الشركة بنقل حقوق استالم التدفقات النقدیة ألصل أو أنھ دخل في ترتیبات تحویل، فإنھ یقیم فیما إذا احتفظ بمخاطر ومنافع 
سیطرة الولم تحول ،األصل بشكل جوھريمنافع ملكیةبنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر والشركةتقمإذا لم ملكیة األصل والى أي مدى. 

ًالمستمرة. استمر باالعتراف باألصل المنقول إلى حد مشاركتھتالشركةلمنقول، فإنعلى األصل ا في ھذه الحالة، تقوم الشركة أیضا
باالعتراف بااللتزام المصاحب. یتم تقییم األصل المنقول وااللتزام المصاحب على أساس یعكس الحقوق والمطلوبات المحتفظ بھا من قبل 

الشركة.
المطلوبات المالیة§

حاسبة میتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائھ أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط مختلفة، یتم 
لھذا التعدیل على أنھ انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جدید ویتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة في بیان الدخ

الشامل.

ممتلكات ومعـدات
ثمن الشراء والمعداتممتلكاتمتراكم وأي تدني في القیمة إن وجد. تتضمن تكلفة الالستھالك حسم االتدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد 

لالستخدام.  ما كوما یتعلق بھ من تكالیف االستیراد والشحن وجمیع التكالیف الالزمة لوضع االصل في المكان والحالة الالزمین لیصبح جاھزاً
یھ ألصل وبالتالي ترتب علاألجزاء من الموجودات اذا أضاف ھذا االستبدال للعمر أو الطاقة اإلنتاجیة لأنھ من الممكن إضافة تكالیف استبدال

مصاریف الصیانة واستبدال القطع وغیرھا من المصاریف المتكررة فال تضاف إلى القیمة األصل قیاسھا. أمامنافع اقتصادیة مستقبلیة یمكن
بل تسجل كمصاریف في بیان الدخل الشامل.

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

سنة50 المباني

سنوات5 تجھیزات اآلبار

سنوات8 اآلالت والمعدات

سنوات10 األثاث والمفروشات

بح أو ریتم استبعاد بند من الممتلكات والمعدات عند البیع أو عندما ال یتوقع الحصول على منافع اقتصادیة من استخدامھ أو بیعھ. یتم إثبات أي
ل مخسارة ناتجة عن استبعاد األصل (یتم احتسابھا على أنھا الفرق بین النقد المحصل من البیع والقیمة المدرجة لألصل) في بیان الدخل الشا

للسنة التي یتم فیھا استبعاد األصل.
طلب یتم تعدیلھا على أساس مستقبلي إذا تتتم مراجعة القیم المتبقیة للموجودات واألعمار االنتاجیة وطرق االستھالك في نھایة كل سنة مالیة و

األمر.

مشاریع قید التنفیذ
بط بشكل مباشر تتمثل المشاریع قید التنفیذ التكالیف التي تتكبدھا الشركة حتى نھایة السنة والمتعلقة بھذه المشاریع. إن التكالیف المتكبدة والتي تر

أي مخصص لخسائر بمشروع معین تتم رسملتھا على ھذا المشروع. یتم االعتر ً اف بالعمل المنفذ في نھایة السنة بمقدار التكالیف المتكبدة ناقصا
معروفة أو متوقعة. 

یتم استھالك المشاریع قید التنفیذ حتى استكمالھا ووضعھا قید التشغیل.ال

المخصصـات
ث سابق وإن تكلفة تسویة االلتزام محتملة ویمكن قیاسھا یتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حد

بموثوقیة.
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عمومیةومصاریف إداریة.3
2016

لیرة سوریة
2015

لیرة سوریة

-4,441,866ضریبة رواتب وأجور عن سنوات سابقة
1,744,9571,745,926وقانونیةمصاریف استشاریة

750,000515,078أتعاب تدقیق
614,525443,362رواتب وأجور

585,000309,500مصاریف حكومیة
158,731139,772)6استھالك (إیضاح

127,55558,500ضیافة 
61,04866,380كھرباء وماء وھاتف
59,65083,300قرطاسیة ومطبوعات

4,0891,568عموالت مصرفیة
1,500-سفر وانتقال 

1,185,625170,929أخرى
9,733,0463,535,815

ضریبة الدخل .4
:یليالضریبیة كما . تم احتساب الخسارةلعدم وجود ایرادات خاضعة للضریبةعلى الشركة لیس ھناك ضریبة مستحقة

20162015
لیرة سوریةلیرة سوریة

(3,534,770)(9,731,833)قبل الضریبة السنةصافي خسارة
126,231126,230استھالك المباني 

)1,045((1,213)فروقات أسعار الصرف غیر المحققة 
)الخسارة الضریبیة ,9,606 815)(3,409,585)

--مصروف ضریبة الدخل

:كما یليعلیھارصید الخسائر الضریبیة المدورة واإلطفاءات

خسائر الضریبیة ال
المدورة

إطفاء الخسائر 
الضریبیة المدورة

التعدیالت على 
الخسائر الضریبیة 

اإلجماليالمدورة (*)
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

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(
2012)2,042,490(-2,042,490-
2011)1,398,490(-1,398,490-

)20,800,640(-3,440,980)17,359,660(

حیث 2016و2014وذلك بسبب صدور التكلیف النھائي خالل عام على التوالي2012و2011(*) تم اطفاء الخسائر المدورة عن عام 
كانت نتیجة التكلیف ال ربح وال خسارة. 
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ضریبة الدخل (تتمة).4

حیث صدر التكلیف بشكل قطعي ولم 2012عام حتى الضریبیةالدوائربھاقامتالتيالتدقیقألعمالنتیجةالتكلیفمراحلوصلت
یتم التكلیف بأي مبلغ حیث كانت نتیجة التكلیف ال ربح وال خسارة.

في التواریخ المحددة لذلك، ولم یصدر قرار التكلیف حتى تاریخ الموافقة على البیانات 2015الى 2013السنوات یانات المالیة عن تم تقدیم الب
المالیة.

خسارة السنةاألساسي للسھم من عائدال.5

ي:یلوذلك كما السنة خاللالقائمة المرجح لعدد األسھم متوسطعلى الالسنةاألساسي للسھم من الخسائر من خالل قسمة خسارةعائدیمكن حساب ال

20162015

(3,534,770)(9,731,833)(لیرة سوریة)صافي خسارة السنة 
2,350,0002,350,000(سھم)عدد األسھم القائمة خالل السنةلمتوسط المرجح 

(1.50)(4.14)(*)للسھم من خسارة السنة (لیرة سوریة)ةاألساسیالحصة

السھم ةألدوات قد یكون لھا تأثیر على حصاصدار الشركةللحصة االساسیة لعدم ةمن خسارة السنة مطابقن قیمة الحصة المخفضة للسھم إ*) (
عند تحویلھا.الخسائرمن 
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ومعداتممتلكات.6

اإلجمالي أثاث ومفروشات آالت ومعدات آرتوازیةآبار  نيمبا يراضأ

2016

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة
التكلفة

51,143,935 753,960 1,944,490 90,745 6,311,540 42,043,200 كانون الثاني 1الرصید في 
51,143,935 753,960 1,944,490 90,745 6,311,540 42,043,200 ل كانون األو31الرصید في 

ستھالكاتاال
5,585,737 753,960 1,828,032 90,745 2,913,000 - كانون الثاني 1الرصید في 

158,731 - 32,500 - 126,231 - االستھالك المحمل خالل السنة
5,744,468 753,960 1,860,532 90,745 3,039,231 - كانون األول 31الرصید في 

صافي القیمة الدفتریة
45,399,467 - 83,958 - 3,272,309 42,043,200 كانون األول 31في 
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(تـتمة)ممتلكات ومعدات.6

اإلجمالي أثاث ومفروشات آالت ومعدات آبار آرتوازیة يمبان يأراض
2015

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة
التكلفة

51,013,935 753,960 1,814,490 90,745 6,311,540 42,043,200 كانون الثاني 1الرصید في 
130,000 - 130,000 - - - اإلضافات

51,143,935 753,960 1,944,490 90,745 6,311,540 42,043,200 كانون األول 31الرصید في 

ستھالكاتاال
5,445,965 753,960 1,814,490 90,745 2,786,770 - كانون الثاني 1الرصید في 

139,772 - 13,542 - 126,230 - االستھالك المحمل خالل السنة
5,585,737 753,960 1,828,032 90,745 2,913,000 - كانون األول 31الرصید في 

صافي القیمة الدفتریة
45,558,198 - 116,458 - 3,398,540 42,043,200 كانون األول 31في 
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قید التنفیذمشاریع.7

.عمریتالتي قامت بھا الشركة إلنشاء مشروع والدراساتالھندسیة یمثل رصید المشاریع قید التنفیذ قیمة األعمال 
وضعھا قید التشغیل.ریع قید التنفیذ حتى استكمالھا ویتم استھالك المشاال

20162015
لیرة سوریةلیرة سوریة

مشروع عمریت
474,161,844474,161,844كانون الثاني1الرصید في 
474,161,844474,161,844كانون األول 31الرصید في 

إن تفاصیل ھذا البند ھي كما یلي: 

20162015
لیرة سوریةلیرة سوریة

مشروع عمریت
262,737,704262,737,704(*)اتعاب تطویر 

59,445,26859,445,268(**) دراسات ومخططات 
151,978,872151,978,872تكالیف أخرى 

474,161,844474,161,844

.عمریتمشروعالتطویر العقاري النجاز یتضمن المبلغ قیمة االتعاب المدفوعة لقاء عقد (*)
.  عمریتمشروعبیتضمن المبلغ قیمة المرحلة األولیة للدراسات والمخططات المتعلقة (**) 

أرصدة لدى المصارف .8

التالیة:األرصدةعلى التدفقات النقدیة بیانیشتمل النقد وما في حكمھ في 

20162015
لیرة سوریةلیرة سوریة

2,875,9752,878,501حسابات جاریة –المصارفارصدة لدى 

المدفوعرأس المال.9

235,000,000ًالمدفوع رأس مال الشركة المصرح بھ ویبلغ  لیرة سوریة 100سھم بقیمة اسمیة 2,350,000على لیرة سوریة موزعا
. 2015كانون االول 31و2016كانون األول 31احد كما في للسھم الو

القیمة
لیرة سوریة نسبة المساھمة األسھمعدد  اسم المساھم

135,265,000 57.56% 1,352,650 المساھمة المغفلة القابضةشركة شام 
58,750,000 25.00% 587,500 وزارة السیاحة في الجمھوریة العربیة السوریة
4,400,000 1.87% 44,000 شركة بنا للعقارات المساھمة المغفلة
7,400,000 3.15% 74,000 الشركة السوریة للفنادق 
1,680,000 0.72% 16,800 سمیر حسن 

27,505,000 11.70% 275,050 مساھمون آخرون
235,000,000 100 % 2,350,000
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ذمم دائنة ومستحقات.10

2016
لیرة سوریة

2015
لیرة سوریة

-982,000مستحقةضریبیةواستشاراتتدقیقمصاریف
7,335,5407,335,540أرصدة دائنة أخرى

8,317,5407,335,540

المعامالت مع األطراف ذات العالقة .11

تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الحلیفة ومساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین وشركات تحت سیطرة مشتركة 
أو تأثیر من قبل ھذه األطراف ذات العالقة. یتم اعتماد سیاسات التسعیر والشروط المتعلقة بھذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. 

ھي كما یلي:المركز المالي بیانة المتضمنة في األطراف ذات العالقإن أرصدة 

ذمم  دائنة ألطراف ذات عالقة
20162015

لیرة سوریةلیرة سوریة

60,534,62551,946,049القابضةالمساھمة المغفلة شركة شام 
60,517,99560,517,995)*(المساھمة المغفلةشركة بنا للعقارات

262,737,699262,737,699)*(المحدودة المسؤولیةلتطویرشركة بنا ل
204,565204,565السید عبد الرحمن العطار 
1,000,0001,000,000السید عبد العزیز مملوك 

384,994,884376,406,308

مشاریع قید الوللشركةاالعتیادیةمعامالت ناجمة عن العملیات تتعلق بالشركةالمبالغ المذكورة أعاله تمثل مدفوعات بالنیابة عن إن (*)
.التنفیذ

الدفع عند الطلب.یتم وت عالقة بدون فائدة،إلى أطراف ذامبالغ المستحقةإن ھذه ال

كانت على الشكل التالي:الشاملالدخلبیانفي األطراف ذات العالقة خالل السنةإن المعامالت مع

ضریبة رواتب وأجور 
عن سنوات سابقة

مصاریف استشاریة 
خرىأمصاریف رواتب وأجوروقانونیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
2016

المساھمة المغفلة شركة شام 
4,441,8661,744,957614,5251,787,228القابضة 

ضریبة رواتب وأجور 
عن سنوات سابقة

استشاریة مصاریف 
خرىأمصاریف رواتب وأجوروقانونیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
2015

المساھمة المغفلة شركة شام 
1,745,926443,3621,203,436-القابضة 



العامةشركة عمریت لالستثمار والتطویر السیاحي المساھمة المغفلة
إیضاحات حول البیانات المالیة

2016كانون األول31

20

ةسیاسات وأھداف إدارة المخاطر المالی.12

اط المالیة ھي نتیجة لنشاتمطلوبال. إن ھذه عالقةالذات لجھاتلالمبالغ المستحقةمستحقات والمالیة من ذمم دائنة والشركة اتمطلوبتتألف 
) مباشرة من عملیات الشركة. والتأمینات النقدیةمصارفأرصدة لدى الالمالیة للشركة (موجوداتتنتج الالشركة االعتیادي. 

قوم مجلس ی.مخاطر العمالتومخاطر السیولة، االئتمانفظ بھا الشركة بمخاطر الناجمة عن األدوات المالیة التي تحتتتمثل المخاطر الرئیسیة 
الملخصة فیما یلي:دارة كل نوع من أنواع المخاطر وإدارة الشركة بمراجعة السیاسات المتبعة إل

مخاطر االئتمان

شركةتتعرض ال.للطرف اآلخرعلى الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي الى خسارة مالیةأداة مالیةفي تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما
(أرصدة مدینة تجاریة) وفیما یتعلق بعملیاتھا المالیة والتي تتضمن أرصدة لدى المصارف االعتیادیةلمخاطر االئتمان فیما یتعلق بعملیاتھا 

واألدوات المالیة األخرى.

: المركز الماليبیانلمتعلقة ببنود الحد األقصى لمخاطر االئتمان ایوضح الجدول أدناه 

2016
لیرة سوریة

2015
لیرة سوریة

10,00010,000تأمینات نقدیة 
2,875,9752,878,501مصارفأرصدة لدى ال

2,885,9752,888,501

مخاطر السیولة
األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات المالیة. تنشأ مخاطر السیولة عن عدم المقدرة على تمثل الصعوبات التي تواجھھا الشركة في توفیر

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

:قدیة كما یليالشركة حسب تواریخ االستحقاق التعااتمطلوبیبین الجدول التالي 

المجموعشھر12شھور إلى3من شھور3أقل من 2016كانون األول 31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

8,317,5408,317,540-ذمم دائنة ومستحقات
384,994,884384,994,884-المبالغ المستحقة للجھات ذات العالقة

393,312,424393,312,424-المجموع

المجموعشھر12شھور إلى3من شھور3أقل من 2015كانون األول 31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

7,335,5407,335,540-ذمم دائنة ومستحقات
376,406,308376,406,308-العالقةالمبالغ المستحقة للجھات ذات 

383,741,848383,741,848-المجموع



العامةشركة عمریت لالستثمار والتطویر السیاحي المساھمة المغفلة
إیضاحات حول البیانات المالیة
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سیـاسـات وأھـداف إدارة المخاطـر المالیـة (تـتـمة).12

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

.اللیرة السوریةفي أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالھا العادیة. لم تقم الشركة بأیة معامالت ھامة بعمالت عدا 
لیرة سوریة 313.06: 2015دوالر أمریكي (1لیرة سوریة لكل 517.43ھو 2016ي السوق في نھایة العام معدل سعر الصرف السائد ف

.دوالر أمریكي)1لكل 

حال حدوث فيیوضح أثر التغیرات على صافي األرباح والخسائر والعمالت الرئیسیة التي تحمل مخاطر للشركة إلىیشیر الجدول التالي 
ي فتغیر معقول في أسعار العمالت األجنبیة مقابل اللیرة السوریة مع بقاء بقیة المتغیرات ثابتة. یمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صا

بینما یمثل المبلغ الموجب صافي االرتفاع المتوقع.المساھمینأو حقوق الدخل الشاملبیاناالنخفاض المتوقع في 

األثر على النتیجة قبل الضریبةة الزیادة في سعر الصرفنسبالعملة
2016

لیرة سوریة
2015

لیرة سوریة

122113%5دوالر أمریكي

األثر على النتیجة قبل الضریبةنسبة النقص في سعر الصرفالعملة
2016

لیرة سوریة
2015

لیرة سوریة

(113)(122))%5(أمریكيدوالر 

إدارة رأس المال
یعظم حقوق شاط الشركة ویتمثل الھدف الرئیسي فیما یتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل یدعم ن

.المساھمین

العمل.علیھا في ضوء تغیرات ظروفتقوم الشركة بإدارة ھیكلة رأس المال وإجراء التعدیالت الالزمة 

كانون األول 31في تینالمنتھیتینقة بھیكلة رأس المال خالل السنلم تقم الشركة بأیة تعدیالت على األھداف والسیاسات واإلجراءات المتعل
.2015كانون األول 31و2016

القیم العادلة لألدوات المالیة.13

المالیة. اتمطلوبالوموجوداتاألدوات المالیة تشمل ال

لمستحقة المبالغ امستحقات ووالمالیة على ذمم دائنةاتمطلوب. تشتمل التأمینات نقدیةأرصدة لدى المصارف والمالیة على موجوداتتشتمل ال
.للجھات ذات العالقة

عن قیمھا المدرجة.إن  القیم العادلة لألدوات المالیة ال تختلف جوھریاً


