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  معلومات عن الشركة .1

 الجمهورية العربية السوريةمؤسسة ومسجلة في  ("الشركة") عامة هي شركة مساهمة مغفلةالتطوير السياحي عمريت لالستثمار وإن شركة 
بتاريخ  149رقم  لقانونلخاضعة هي و .بناء الطيران –شارع الثورة  –دمشق وعنوانها المختار هو  ق م 77سجل التجاري رقم ال بموجب
  وتعديالته. 1949

 .تملك وإنجاز واستثمار منشآت سياحية وبشكل خاص في منطقة عمريتهي غاية الشركة 
تعمل و هي شركة مؤسسة في الجمهورية العربية السوريةو )"الشركة األم"المساهمة المغفلة القابضة ( شامتعتبر الشركة شركة تابعة لشركة 

، ريف دمشق، الجمهورية العربية 653أوتوستراد درعا، عقار  سورية، عنوان الشركة األم المسجل هوفي الجمهورية العربية اللقوانين لوفقاً 
 .السورية

ليرة سورية،  100سهم قيمة السهم الواحد  9,400,000صدار إزيادة 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 في الجمهورية العربية السوريةوزارة السياحة 

%1.87  شركة بنا للتطوير المحدودة المسؤولية
  %3.73  مساهمون آخرون

السياسات المحاسبية الهامةإعداد البيانات المالية وملخص أسس  .2

  إعداد البيانات الماليةأسس  2.1

 .وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةتم إعداد البيانات المالية  -
 التي تمثل العملة الرئيسية للشركة.ي عملة إظهار البيانات المالية والليرة السورية هإن  -
أدناه وقرارات هيئة األوراق واألسواق  2.3تم إعداد البيانات المالية وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة والمبينة في اإليضاح  -

 المالية السورية. 
 .امتثاالً لمتطلبات مجلس المحاسبة والتدقيق الشركةتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة  -

السـياسـات المحاسبيـةالتغيرات في  -

بية المطبقة في إعداد البيانات المالية خالل عام  ات المحاس ياس اح رقم  2018إن الس بية  2.3والمبينة في االيض ات المحاس ياس تتفق مع الس
تثناء 2017المطبقة خالل عام  جمة مع معايير التقارير المالية الدولية باس والذي تم  9عدم تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم  والمنس
.2018لعام  1وفقاً لقرار مجلس المحاسبة والتدقيق في جلسته رقم  2019كانون الثاني  1تأجيل تطبيقه حتى 

  أهم االجتهادات والتقديرات المحاسبية 2.2

واجتهادات تؤثر في قيمة الموجودات والمطلوبات في البيانات المالية، باإلضافة إن إعداد البيانات المالية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات 
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.
مة من إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ البيانات المالية والتي قد ينتج عنها مخاطر ها

  الممكن أن تؤدي الى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيانات المالية خالل السنة القادمة هي كما يلي: 

  مبدأ االستمرارية
ادية قامت إدارة الشركة بتقدير قدرة الشركة على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية. وعلى الرغم من الظروف والمتغيرات االقتص

إدارة الشركة متأكدة من أن الشركة  المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية وانعكاساتها المتجلية بحالة عدم التيقن المستقبلية، فإن
ية أمور جوهرية لديها الموارد الكافية لتساعدها على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأ

  ه، فقد تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدا االستمرارية.من الممكن أن تثير شكوكاً هامة حول قدرة الشركة على االستمرار منشأة مستمرة. بناء علي

  القيمة العادلة لألدوات المالية 
ط لبعض في حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ بيان المركز المالي عن طريق األسعار المعلنة أو التداول النش

مة العادلة عبر طرق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعير حيث يتم الحصول على المعلومات من األدوات المالية، يتم تقدير القي
عادلة للبنود التي تحسب عليها فوائد بناًء يتم تقدير القيم ال مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد.

  ة المتوقعة المخصومة باستخدام أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط والمخاطر.على التدفقات النقدي
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  (تـتمة) السياسات المحاسبية الهامةأسس إعداد البيانات المالية وملخص  .2

  (تتمة) أهم االجتهادات والتقديرات المحاسبية  2.2

  تدني قيم الموجودات غير المالية
يمة العادلة التدني عندما تزيد القيم المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمتها القابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيوجد 

ً  -لألصل ناقصاّ تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام  ة على معلومات عن تكاليف البيع مبني أيهما أعلى. إن طريقة احتساب القيمة العادلة ناقصا
  معامالت مشابهة دون شروط تفضيلية لموجودات مماثلة أو أسعار السوق المعلنة ناقصاً التكاليف االضافية الستبعاد األصل.

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

تائج الفعلية النطاق الواسع للعالقات التجارية الدولية، والطبيعة الطويلة األجل لإلرتباطات التعاقدية الحالية وتعقيداتها، فإن الفروقات بين الن
سجل مسبقا. لقد واالفتراضات المأخوذة مسبقا، والتعديالت الالحقة لتلك االفتراضات قد تتطلب تعديالت مستقبلية لمخصص ضريبة الدخل الم

قامت الشركة بتكوين مخصصات بناء على تقديرات معقولة، والتي تعتمد على عوامل متعددة، كالخبرات من إجراءات تدقيق سابقة من قبل 
  الجهات الضريبية واالختالف في تفسير بنود الضرائب ما بين الجهات الضريبية والشركة.

  السياسات المحاسبية الهامة 2.3

  المالية المرفقة وفقاً ألهم السياسات المحاسبية التالية: أعدت البيانات

 إثبات اإليرادات
  يكون من التوقع أن يعود بمنافع اقتصادية على الشركة ويمكن قياسه بموثوقية. يتم االعتراف باإليراد عندما

  ورسوم مبيعات.يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم مطروحأً منها أية حسومات وضرائب 
  يتم إثبات إيرادات الفوائد عندما تستحق الفائدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.

  المعامالت بالعمالت األجنبية
يجري قيد المعامالت المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف الحرة السائدة في تاريخ إجراء المعامالت. كما يعاد تحويل الموجودات 

تسجل جميع الفروقات  ت ذات الطبيعة النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي.والمطلوبا
  في بيان الدخل الشامل. الناتجة عن عمليات التحويل

  الموجودات المالية
  االعتراف األولي

العادلة ضمن األرباح أو الخسائر والقروض وذمم مدينة واستثمارات محتفظ  يتم تصنيف الموجودات المالية كموجودات مالية مدرجة بالقيمة
بها حتى االستحقاق وموجودات مالية متاحة للبيع أو كمشتقات مالية مصنفة كأدوات تحوط في التحوط الفعال، كما هو مناسب. تقوم الشركة 

  بتحديد تصنيف موجوداتها المالية عند اإلثبات المبدئي.

سائر، لموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة إلى، في حالة االستثمارات غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخيتم إثبات ا
التاريخ الذي  يتم االعتراف بكافة عمليات الشراء للموجودات المالية المنفذة بتاريخ االلتزام، وهوتكاليف المعاملة المتعلقة بحيازة األصل المالي. 

اء أو بيع تلتزم فيه الشركة بشراء األصل. أما بيع الموجودات المالية فيعترف بها بتاريخ التسديد. إن المشتريات والمبيعات العادية هي عملية شر
  .الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه في القوانين أو حسب أعراف السوق

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

والخسائر في بيان الدخل  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد حسم مخصص التدني. يتم إثبات المكاسب
  عندما يتم استبعاد أو تدني القروض أو الذمم المدينة. 

  نقد وما في حكمه
ذات  واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل النقد في الصندوق إعداد بيان التدفقات النقدية، فإن النقد وما في حكمه يشمل على لغرض

  محسوماً منها حسابات السحب على المكشوف. أو أقلتقع خالل ثالثة أشهر  تواريخ استحقاق

  تدني قيمة الموجودات المالية
تنخفض تقوم الشركة بتاريخ بيان المركز المالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل على تدني قيمة األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية. 

وفقط إذا، كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث قيمة األصل أو مجموعة من الموجودات المالية إذا، 
أو التي وقعت بعد االعتراف األولي  باألصل (حدث خسارة)، ويكون لهذا الحدث أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي 

وثوقية. تشمل األدلة الموضوعية مؤشرات تدل على أن المقترض أو مجموعة من مجموعة من الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بم
 المقترضين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو احتمال كبير لإلفالس أو إعادة تنظيم مالي حيث تشير البيانات الملحوظة إلى أن هناك انخفاض

  ت المؤجلة أو الظروف االقتصادية المرتبطة بتعثرات السداد.قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل الدفعا
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)تـتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس إعداد البيانات المالية وملخص  .2

)تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2.3

 ة المطلوبات المالي
 األولياالعتراف 

 ويتم تصنيف المطلوبات المالية كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر، القروض واالقتراضات، والذمم الدائنة أ
 كمشتقات مالية مصنفة كأدوات تحوط في التحوط الفعال، كما هو مناسب.

لعادلة، في حالة القروض واالقتراضات والذمم الدائنة، بالصافي بعد طرح التكاليف المرتبطة بالمعاملة. يتم إثبات المطلوبات المالية مبدئيا  بالقيمة ا
 تتضمن المطلوبات المالية للشركة ذمم دائنة ومبالغ أخرى مستحقة الدفع ومبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة.

 ذمم دائنة ومستحقات 
اد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السد

والمطلوبات المالية بالموجوداتإلغاء االعتراف 

 الموجودات المالية

حسب مقتضى  –بهة يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المتشا
 الحال( عند:

 انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي، أو -
قيام الشركة بنقل الحقوق باستالم التدفقات النقدية لألصل المالي، أو تحمل مسؤولية دفع التدفقات النقدية بالكامل لطرف ثالث حال  -

يل، وإما )أ( قيام الشركة بنقل جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي بشكل استالمها بدون تأخير جوهري من خالل ترتيبات تحو
جوهري، أو )ب( إذا لم تقم الشركة بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع األصل المالي بشكل جوهري، لكن قامت بتحويل السيطرة 

 على األصل.

أو أنه دخل في ترتيبات تحويل، فإنه يقيم فيما إذا احتفظ بمخاطر ومنافع  عندما تقوم الشركة بنقل حقوق استالم التدفقات النقدية ألصل
ملكية األصل والى أي مدى. إذا لم تقم الشركة بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية األصل بشكل جوهري، ولم تحول السيطرة 

مشاركتها المستمرة. في هذه الحالة، تقوم الشركة أيضا   على األصل المنقول، فإن الشركة تستمر باالعتراف باألصل المنقول إلى حد
باالعتراف بااللتزام المصاحب. يتم تقييم األصل المنقول وااللتزام المصاحب على أساس يعكس الحقوق والمطلوبات المحتفظ بها من قبل 

 الشركة.
 المطلوبات المالية 

تهاء مدته. عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط مختلفة، يتم محاسبة يتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائه أو إلغائه أو ان
هذا التعديل على أنه انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جديد ويتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة في بيان الدخل 

 الشامل.

 ممتلكات ومعـدات
لفة بعد حسم االستهالك المتراكم وأي تدني في القيمة إن وجد. تتضمن تكلفة الممتلكات والمعدات ثمن الشراء تدرج الممتلكات والمعدات بالتك

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

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

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

سنة 50  المباني

سنوات 5  تجهيزات اآلبار

سنوات 8  اآلالت والمعدات

سنوات 10 األثاث والمفروشات

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

 للسنة التي يتم فيها استبعاد األصل.
ي إذا تطلب لتتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار االنتاجية وطرق االستهالك في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها على أساس مستقب

 األمر.
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)تـتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس إعداد البيانات المالية وملخص  .2

)تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2.3

 مشاريع قيد التنفيذ
والتي ترتبط بشكل مباشر  ةتمثل المشاريع قيد التنفيذ التكاليف التي تتكبدها الشركة حتى نهاية السنة والمتعلقة بهذه المشاريع. إن التكاليف المتكبد

ائر سبمشروع معين تتم رسملتها على هذا المشروع. يتم االعتراف بالعمل المنفذ في نهاية السنة بمقدار التكاليف المتكبدة ناقصا  أي مخصص لخ
 معروفة أو متوقعة. 

 ال يتم استهالك المشاريع قيد التنفيذ حتى استكمالها ووضعها قيد التشغيل.

 المخصصـات
ا هيتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام )قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق وإن تكلفة تسوية االلتزام محتملة ويمكن قياس

 بموثوقية.

عموميةو مصاريف إدارية .3

2018
ليرة سورية

2017
ليرة سورية

 1,640,650 3,565,952وقانونية مصاريف استشارية

 900,000 710,000 إعالندعاية و

 750,000 750,000 أتعاب تدقيق

 678,600 695,600 رواتب وأجور

 292,400 213,000 ضيافة 

 158,731 195,189 ( 6استهالك )إيضاح

 106,873 314,550 قرطاسية ومطبوعات

 35,000 434,425 مصاريف صيانة

 22,008 711,559 كهرباء وماء وهاتف

 6,159 41,560 يةعموالت مصرف

 288,094 696,625 أخرى

8,328,4604,878,515

 ضريبة الدخل  .4

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

20182017

ليرة سوريةليرة سورية

 (4,878,899) 5,218,397يبة السنة قبل الضر (خسارةربح )صافي 

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

 - (13,451,857) إيرادات فوائد

 384 -فروقات أسعار الصرف غير المحققة 

 (4,752,284) (8,107,229) 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 المدورةال 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

      
2018 (8,107,229)  -  (8,107,229) 
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  - 

 (30,219,173)  1,921,778  (28,297,395) 
 

حيث صدر التكليف بشكل قطعي ولم يتم  2012عام الضريبية حتى  الدوائر بها قامت التي التدقيق ألعمال نتيجة التكليف مراحل وصلت
 كانت نتيجة التكليف ال ربح وال خسارة.  التكليف بأي مبلغ حيث

 

ات خ الموافقة على البيانفي التواريخ المحددة لذلك، ولم يصدر قرار التكليف حتى تاري 2017الى  2013تم تقديم البيانات المالية عن السنوات 

 .المالية

 
 

 السنة (خسارةالحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح ) .5

 
سنة ال خاللالقائمة المرجح لعدد األسهم  على المتوسط السنة (خسارةربح )من خالل قسمة  (الخسائراألرباح )للسهم من  األساسي عائديمكن حساب ال
 وذلك كما يلي:

 
 2018  2017 
    

 (4,878,899)  5,218,397 )ليرة سورية(السنة  (خسارةربح )صافي 

000,75011, )*( متوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )سهم(ال   2,350,000 

 (2.08)  0.44 *(*السنة )ليرة سورية( ) (خسارةربح )الحصة األساسية للسهم من 

 

 

 

سهم  9,400,000 إصدارليرة سورية وذلك عن طريق  940,000,000زيادة رأس مال الشركة بمبلغ قررت الهيئة العامة غير العادية  (*)

حيث  ،سهم 11,750,000ليرة سورية موزع على  1,175,000,000ليرة سورية ليصبح رأس المال اإلجمالي  100جديد بقيمة اسمية 

. وافقت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية 2017كانون األول  26لغاية  2017كانون األول  3طرحت األسهم لالكتتاب خالل الفترة من 

 (.9)راجع اإليضاح رقم  2018كانون الثاني  4إ.م تاريخ  –/ص 13كتاب رقم على نتائج االكتتاب بال

 

ألدوات قد يكون لها تأثير على  اصدار الشركةللحصة االساسية لعدم  ةالسنة مطابق (خسارةربح )ن قيمة الحصة المخفضة للسهم من إ*( *)

 لها.عند تحوي( الخسائراألرباح )ة السهم من حص
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 ومعدات ممتلكات .6

 

 
 اإلجمالي

 

 أثاث ومفروشات

 

 آالت ومعدات

 

 آرتوازيةآبار 

 

 نيمبا

 

 يراضأ

 2018 

       

   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  1,944,490  753,960  51,143,935

 اإلضافات  -  -  -  250,000  -  250,000

 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   -  3,165,462  90,745  1,893,032  753,960  5,903,199

 االستهالك المحمل خالل السنة  -  126,231  -  68,958  -  195,189

 كانون األول  31الرصيد في   -  3,291,693  90,745  1,961,990  753,960  6,098,388

 صافي القيمة الدفترية            

 كانون األول  31في   42,043,200  3,019,847  -  232,500  -  45,295,547
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 )تـتمة( ممتلكات ومعدات .6

  

 
 اإلجمالي

  
 أثاث ومفروشات

  
 آالت ومعدات

  
 آبار آرتوازية

  
 يمبان

 

 يأراض

 2017 

       

   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  1,944,490  753,960  51,143,935

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

             

 ستهالكاتاال            

 كانون الثاني  1الرصيد في   -  3,039,231  90,745  1,860,532  753,960  5,744,468

 االستهالك المحمل خالل السنة  -  126,231  -  32,500  -  158,731

 كانون األول  31الرصيد في   -  3,165,462  90,745  1,893,032  753,960  5,903,199

 صافي القيمة الدفترية            

 كانون األول  31في   42,043,200  3,146,078  -  51,458  -  45,240,736
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 قيد التنفيذ مشاريع .7
 

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

 2018  2017 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    مشروع عمريت

 474,161,844  1,145,161,844 كانون الثاني 1الرصيد في 

 671,000,000  115,503,299 اإلضافات خالل السنة 

 1,145,161,844  1,260,665,143 كانون األول  31الرصيد في 
 

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

 2018  2017 

 ليرة سورية  يرة سوريةل 

    مشروع عمريت

 262,737,704  269,705,451 اتعاب تطوير )*(

 59,445,268  59,445,268 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 )***(

 -  108,535,552 )****( تكاليف اقتراض مرسملة

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

 1,260,665,143  1,145,161,844 
 

 .عمريت روعمشالتطوير العقاري النجاز يتضمن المبلغ قيمة االتعاب المدفوعة لقاء عقد  )*(
 

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

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

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

كما  ،تكاليف الدراسات الفنية والهندسية لقاء منح مزايا تنظيمية إضافية للمشروعالتزام شركة شام المساهمة المغفلة القابضة بتضمن االتفاق 
   .مية لتنفيذ المشروع واحتياجاتهعلى الشركة التقيد بها بهدف تحقيق المتطلبات التنظي ةالشروط الواجبتضمن االتفاق 

 

على االتفاق المبرم بين شركة شام القابضة المساهمة المغفلة  2017حزيران  8تاريخ ب 187وافق المجلس األعلى للسياحة بالجلسة رقم 
 غ التالية: بالزام الشركة بدفع المإل، حيث تم مع ادراج بعض التعديالت 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.  35,000,000والمتاحف بمبلغ قدره  تكاليف أعمال المسح والتنقيب األثري لحساب المديرية العامة لآلثار -
 

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  15 تاريخ 3046اجراء التعديالت وفق ما ورد في محضر اجتماع المجلس األعلى للسياحة رقم 

2017 . 
 

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

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

يل العائدة للقرض المقدم ليرة سورية والذي يمثل صافي تكاليف التمو 108,535,552قامت الشركة برسملة مبلغ  2018)****( خالل عام 
 تمن شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة لقاء تمويل التزامات الشركة المتمثلة بتنفيذ األعمال المطلوبة لمشروع عمريت. حيث بلغ

ل بنكية للجزء غير المستغالناتجة عن الودائع ال ةليرة سورية  بينما بلغت الفوائد الدائن 131,506,850الفوائد المستحقة على القرض مبلغ  
ليرة سورية. 22,971,298من القرض مبلغ 
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 أرصدة لدى المصارف  .8
 

 2018  2017 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    

 952,984,337  1,258,430,434 حسابات جارية  –ارصدة لدى المصارف 

    

  المدفوع رأس المال .9
 

ليرة  100سهم بقيمة اسمية  11,750,000ليرة سورية موزعاً على  1,175,000,000يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع 
 موزعاً كما يلي: 2018كانون األول  31سورية للسهم الواحد كما في 

 
 القيمة

 اسم المساهم عدد األسهم نسبة المساهمة ليرة سورية

    

 اصةشركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخ 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

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

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

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

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

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

 .2018آذار  8 ديل السجل التجاري للشركة بتاريخلزيادة رأس المال وتع
 

 31كدفعات مقدمة لزيادة رأس المال كما في  2017الذي تم خالل عام يل المبالغ المقبوضة من المساهمين نتيجة االكتتاب قامت الشركة بتسج
 . 2018آذار  8، وتم تحويل هذه المبالغ إلى رأس المال عند انتهاء كافة اإلجراءات القانونية بتاريخ 2017كانون األول 

 
 قرض قصير األجل .10

 
 % 15اتفاقية تقديم قرض مع شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة للحصول على قرض بمعدل فائدة سنوي يبلغ  قامت الشركة بتوقيع

وذلك لتمويل التزامات الشركة المتمثلة بتنفيذ األعمال المطلوبة لمشروع عمريت، حيث قامت شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة 
 .2018شباط  14تبدأ بتاريخ  واحدة ليرة سورية لسنة ميالدية 1,000,000,000بتمويل الشركة بمبلغ 

 
 ذمم دائنة ومستحقات .11

 

 2018 
 ليرة سورية

 2017 
 ليرة سورية

    

 -  131,506,850 فوائد مستحقة الدفع
 1,673,160 مستحقة ضريبية واستشارات تدقيق مصاريف

 
 982,000 

 4,070,000  - مصاريف اصدار مستحقة  

 235,000,000  35,000,000 (7إلى وزارة السياحة )إيضاح المستحق 
 436,000,000  - (7المستحق إلى مجلس مدينة طرطوس )إيضاح 

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

 175,515,550  683,387,540 
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 ت مع األطراف ذات العالقة المعامال    .12
 

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

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

 
 2017  2018 ذمم  دائنة ألطراف ذات عالقة

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    

 80,520,551  18,143,299 الخاصة شركة شام المساهمة المغفلة القابضة

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

 262,737,699  262,737,699 (*لية )لتطوير المحدودة المسؤوشركة بنا ل

 3,000,000  - شركة ضمان الشام للوساطة والخدمات المالية المحدودة المسؤولية 

 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 

 345,388,662  410,765,914 

 

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

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

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

 
2018 

 ليرة سورية
 

2017 
 ليرة سورية

    

 -  1,000,000,000 قروض قصيرة األجل

 -  131,506,850 فوائد مستحقة الدفع

 
 االرتباطات الرأسمالية    .13
 

 ز المالي:ارتباطات النفقات الرأسمالية المقدرة المتعاقد عليها في تاريخ بيان المرك
 

 
2018 

 ليرة سورية
 

2017 
 ليرة سورية

    

 181,612,000  181,612,000 بدل منفعة عن المزايا التنظيمية

 181,612,000  181,612,000 

 
زايا مبدل المنفعة المترتب على شركة عمريت لالستثمار والتطوير السياحي الواجب تسديده من قبلها لقاء اليمثل المبلغ القسط الثاني من 

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

 ةسياسات وأهداف إدارة المخاطر المالي .14
 

 اتوبمطلال. إن هذه عالقةالذات  لألطراف المبالغ المستحقةمستحقات وذمم دائنة وقروض قصيرة األجل والمالية من الشركة  اتمطلوبتتألف 
تحقة ة واإليرادات مسوالتأمينات النقدي أرصدة لدى المصارفالمالية للشركة ) موجوداتتنتج اللنشاط الشركة االعتيادي.  المالية هي نتيجة

 ( مباشرة من عمليات الشركة. القبض
 

قوم مجلس ي لعمالت.ومخاطر ا مخاطر السيولة، فظ بها الشركة بمخاطر االئتمانتتمثل المخاطر الرئيسية الناجمة عن األدوات المالية التي تحت
  الملخصة فيما يلي:دارة كل نوع من أنواع المخاطر وإدارة الشركة بمراجعة السياسات المتبعة إل



  العامة شركة عمريت لالستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة

 لبيانات الماليةإيضاحات حول ا
 2018 كانون األول 31
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 سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية )تتمة(    .14
 

 مخاطر االئتمان

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

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

 واألدوات المالية األخرى.

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

 

 
2018 

 ليرة سورية
 

2017 
 ليرة سورية

    
 10,000  10,000 تأمينات نقدية 

 952,984,337  1,258,430,434 أرصدة لدى المصارف

 -  10,964,948 إيرادات مستحقة القبض

 1,269,405,382  952,994,337 

 

 مخاطر السيولة

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

 
 :قدية كما يليسب تواريخ االستحقاق التعاالشركة ح اتمطلوبيبين الجدول التالي 

 

 المجموع  شهر 12 شهور إلى 3من   شهور 3أقل من  2018كانون األول  31
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

 1,000,000,000  -  1,000,000,000 قرض قصير األجل

 175,515,550  43,317,710  132,197,840    ذمم دائنة ومستحقات 

 345,388,662  345,388,662  - الغ المستحقة للجهات ذات العالقةالمب

 1,520,904,212  388,706,372  1,132,197,840 المجموع 

 

 المجموع  شهر 12 شهور إلى 3من   شهور 3أقل من  2017كانون األول  31
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

      

 683,387,540  12,387,540  671,000,000    ذمم دائنة ومستحقات 

 410,765,914  410,765,914  - المبالغ المستحقة للجهات ذات العالقة

 1,094,153,454  423,153,454  671,000,000 المجموع 

 
 

 

 



  العامة شركة عمريت لالستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة

 لبيانات الماليةإيضاحات حول ا
 2018 كانون األول 31
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 سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية )تتمة(     .14
 

 مخاطر العمالت األجنبية

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

 1ليرة سورية لكل  436: 2017دوالر أمريكي ) 1ليرة سورية لكل  436هو  2018معدل سعر الصرف السائد في السوق في نهاية العام 
 دوالر أمريكي(.

 

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

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

 األثر على النتيجة قبل الضريبة  نسبة الزيادة في سعر الصرف  العملة

 
 

 
 2018 

 يةليرة سور
 2017 

 ليرة سورية

       

 103  103  %5  دوالر أمريكي

     

 األثر على النتيجة قبل الضريبة  نسبة النقص في سعر الصرف  العملة

 
  

 
  

2018 
 ليرة سورية

 2017 
 ليرة سورية

       

 (122)  (103)  (%5)  دوالر أمريكي

       
 

 مخاطر سعر الفائدة

 دة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة السائدة في السوق.تمثل مخاطر سعر الفائ
 إن الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة وذلك بالنسبة لألرصدة المصرفية التي تحمل فائدة.

 

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

 

 حساسية صافي إيراد الفوائد    

    2018  2017 
 ليرة سورية  ليرة سورية  الزيادة في نقاط األساس  العملة

       

 -  788,828  %10+  ليرة سورية

    788,828  - 

     

 حساسية صافي إيراد الفوائد    

    2018  2017 
 ليرة سورية  ليرة سورية  االنخفاض في نقاط األساس  العملة

       

 -  (788,828)  (10%)  ليرة سورية

    (788,828)  - 

       



  العامة شركة عمريت لالستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة

 لبيانات الماليةإيضاحات حول ا
 2018 كانون األول 31
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 سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية )تتمة(     .14
 

 إدارة رأس المال

يعظم حقوق شاط الشركة وعلى نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نيتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة 
 .المساهمين

 

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

كانون األول  31في  ين المنتهيتينقة بهيكلة رأس المال خالل السنتلم تقم الشركة بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعل
 .2017كانون األول  31و 2018

 
 القيم العادلة لألدوات المالية      .15
 

 المالية.  اتمطلوبالو موجوداتاألدوات المالية تشمل ال
 

يرة قروض قص المالية اتمطلوبتشتمل ال وإيرادات مستحقة القبض. تأمينات نقديةأرصدة لدى المصارف والمالية على  موجوداتتشتمل ال
  .ذات العالقة لألطرافالمبالغ المستحقة مستحقات وو ذمم دائنةاألجل و

 

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