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الشركةمعلومات عن .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
یالتھ.وتعد1949

.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 
، ریف دمشق، الجمھوریة العربیة 653أوتوستراد درعا، عقار وان الشركة األم المسجل ھوسوریة، عنفي الجمھوریة العربیة اللقوانین لوفقاً 

.السوریة

لیرة سوریة، 100سھم قیمة السھم الواحد 9,400,000صدار إزیادة رأس المال عن طریق بالبدء بعملیة 2017قامت الشركة خالل عام 
تم االنتھاء من كافة اإلجراءات القانونیة .2017كانون األول 26لغایة 2017األول كانون 3حیث طرحت األسھم لالكتتاب خالل الفترة من 

.2018آذار 8لزیادة رأس المال وتعدیل السجل التجاري للشركة بتاریخ 

كالتالي:بعد زیادة رأس المال المساھمون ونسبة مساھمتھم

نسبة المساھمةالمساھماسم

%69.40لمغفلة الخاصة شركة شام القابضة المساھمة ا
%25.00وزارة السیاحة في الجمھوریة العربیة السوریة

%1.87شركة بنا للتطویر المحدودة المسؤولیة
%3.73مساھمون آخرون

السیاسات المحاسبیة الھامةإعداد البیانات المالیة وملخص أسس .2

أسس إعداد البیانات المالیة2.1

.التقاریر المالیة الدولیة الصادرة من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیةركة وفقاً لمعاییرتم إعداد البیانات المالیة للش
وفقًا للسیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل الشركة 2018كانون األول 31قامت الشركة بإعداد البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

وذلك وفقاً لمتطلبات مجلس المحاسبة والتدقیق. 9المالیة رقم بسبب تأجیل تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر
للمرة األولى وقد قررت الشركة 9قامت الشركة بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2019كانون الثاني 1ابتداًء من 

ولم بأثر رجعي 9عیار التقاریر المالیة الدولي رقم استئناف إعداد بیاناتھا المالیة وفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة. تم تطبیق م
یتم إعادة عرض أرقام المقارنة نظرًا لعدم وجود أثر جوھري على البیانات المالیة.

انات لبیاتم إعداد البیانات المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء الموجودات المالیة للمتاجرة والتي تظھر بالقیمة العادلة بتاریخ
المالیة. إن اللیرة السوریة ھي عملة إظھار البیانات المالیة والتي تمثل العملة الرئیسیة للشركة.

التغییرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات2.2

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة
.2019كانون الثاني 1اًء من قامت الشركة بتطبیق بعض التعدیالت والتفسیرات ألول مرة والتي أصبحت نافذة ابتد-
والتي لیس لھا أي أثر على البیانات المالیة 2019تـُطبق العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى للمرة األولى في عام -

للشركة.
إن طبیعة وأثر كل معیار أو تعدیل جدید مبینة ادناه:

"األدوات المالیة"-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
"األدوات المالیة: االعتراف والقیاس" اعتبارًا 39بدًال من معیار المحاسبة الدولي رقم 9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم یحل
جوانب المحاسبیة الثالثة المتعلقة باألدوات المالیة: التصنیف والقیاس والتدني في القیمة ومحاسبة اللجمیع 2018كانون الثاني 1من

التحوط.
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةأسس إعداد البیانات المالیة وملخص .2

(تتمة)التغییرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات2.2

(تتمة)"األدوات المالیة"-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -

ة األوراق واألسواق المالیة السوریة التعمیم ، أصدرت ھیئ2018لعام 1بناًء على قرار مجلس المحاسبة والتدقیق في جلستھ رقم 
"األدوات المالیة". وبناًء 9والمتضمن تأجیل تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 2018شباط 25بتاریخ 13رقم 

بأثر رجعي2019الثاني كانون1للمرة األولى ابتداًء من 9علیھ، قامت الشركة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

التدني في القیمة
"األدوات المالیة" تغییر المعالجة المحاسبیة لتدني قیمة الموجودات المالیة 9نتج عن تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

عة.ئر االئتمانیة المتوقللشركة من خالل استبدال المعالجة المحاسبیة من نموذج الخسائر االئتمانیة المتكبدة إلى نموذج الخسا
بتطبیق الطریقة المبسطة من المعیار لتسجیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على جمیع أدوات الدین، وحساب الخسائر قامت الشركة

ة مع األخذبإعداد دراسة تستند إلى الخبرة التاریخیة للخسارة االئتمانیاالئتمانیة المتوقعة على كامل عمر أدوات الدین. قامت الشركة
لیة مبعین االعتبار العوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة إضافة إلى التصنیفات المتاحة والقوانین المحلیة الناظمة لع

ال یوجد أثر جوھري على البیانات المالیة نتیجة تطبیق ھذا المعیار.االحتساب المستخدمة من قبل القطاع المصرفي في سوریة.

عقود اإلیجار-16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -

، وتفسیر لجنة تفسیرات التقاریر عقود اإلیجار17محل معیار المحاسبة الدولي رقم 16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم یحل
–اإلیجار التشغیلي 15ات المعاییر رقم ، تفسیر لجنة تفسیرتحدید فیما إذا كانت االتفاقیة تتضمن عقد إیجار4المالیة الدولیة رقم 

. إن معیارتقییم جوھر العملیات التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإلیجار27، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم الحوافز
ن لب من المستأجرییحدد مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح الخاص بعقود االیجار، ویتط16التقاریر المالیة الدولي رقم 

أن یقوموا بالمحاسبة عن جمیع عقود اإلیجار وفق نموذج موحد ضمن بیان المركز المالي.

لم تتغیر بشكل جوھري عن المحاسبة الحالیة 16المحاسبة عن عقود اإلیجار بالنسبة للمؤجر وفق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
مر المؤجر بتصنیف كافة عقود االیجار باستخدام نفس مبدأ التصنیف المتبع في معیار . یست17وفق معیار المحاسبة الدولي رقم 

16والتمییز بین نوعین من االیجار: التمویلي والتشغیلي. وبذلك فإن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 17المحاسبة الدولي رقم 
.لیس لدیھ أثر على اإلیجارات التي تكون فیھا الشركة ھي المؤجر

اختارت الشركة تطبیق الوسائل العملیة التالیة:
تطبیق معدل خصم واحد على محفظة عقود إیجار ذات خصائص مشابھة بصورة معقولة-
استبعاد التكالیف األولیة المباشرة من قیاس حق استخدام األصول في تاریخ التطبیق االولي-
كان العقد یحتوي على خیارات تمدید أو إنھاءاستخدام اإلدراك المتأخر في تحدید مدة عقد اإلیجار إذا -

.2019كانون الثاني 1إبتداًء من تاریخ التطبیق األولي في 16قامت الشركة بتبني معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ال یوجد عقود إیجار ضمن نطاق المعیار في تاریخھ.

بمعاملة ضریبة الدخلعدم التیقن المتعلق 23تفسیر لجنة التفسیرات الدولیة رقم -

یتناول ھذا التفسیر المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تتضمن المعامالت الضریبیة عدم تیقن والذي یؤثر على تطبیق معیار المحاسبة 
، كما ال یتضمن بشكل محدد متطلبات 12وال یطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم 12الدولي رقم 

متعلقة بالفوائد والغرامات المرتبطة بالمعامالت الضریبیة غیر المؤكدة.
یتناول التفسیر بشكل محدد اآلتي:

.ما إذا كانت الشركة تقوم باألخذ بعین االعتبار المعاملة الضریبیة غیر المؤكدة بشكل منفصل§
.طات الضریبیةاالفتراضات التي تقوم بھا الشركة حول فحص المعاملة الضریبیة من قبل السل§
كیف تقوم الشركة بتحدید الربح الضریبي (الخسارة الضریبیة)، األسس الضریبیة، الخسائر الضریبیة غیر المستغلة، §

.اإلعفاءات الضریبیة غیر المستغلة ومعدالت الضریبة
كیف تقوم الشركة باألخذ بعین االعتبار التغیرات في الحقائق والظروف§
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةلیة وملخص أسس إعداد البیانات الما2

(تتمة)التغییرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات2.2

(تتمة)عدم التیقن المتعلق بمعاملة ضریبة الدخل23تفسیر لجنة التفسیرات الدولیة رقم -

كدة بشكل منفصل أو بشكل مجمع مع معامالت یجب على الشركة أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ بعین االعتبار كل معاملة ضریبیة غیر مؤ
.ضریبیة غیر مؤكدة أخرى. یجب اتباع الطریقة التي تقدم حَال أفضل لعدم التیقن. لیس لھذا التفسیر أثر على البیانات المالیة للشركة

: خیارات الدفع المبكر مع تعویض سالب9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم التعدیالت على -

، یمكن قیاس أداة الدین بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 9لمعیار التقاریر المالیة الدولیة رقم وفقاً 
وأن یحتفظ ) SPPIاختبارشرط أن تكون التدفقات النقدیة التعاقدیة فقط دفعات من المبلغ األصلي وفوائد على المبلغ األصلي القائم (

نموذج األعمال المناسب لذلك التصنیف.ضمنباألداة
بغض النظر عن الحدث أو SPPIأن األصل المالي یجتاز اختبار 9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم لتعدیالت على اتوضح

.الظرف الذي أدى للفسخ المبكر للعقد وبغض النظر عن الطرف الذي سیقبض أو یدفع تعویض معقول لقاء الفسخ المبكر للعقد
مع السماح بالتطبیق المبكر. 2019كانون الثاني 1ساریة المفعول اعتبارًا من ھذه التعدیالت تطبق بأثر رجعي وتعتبر

لیس لھذه التعدیالت أثر على البیانات المالیة للشركة.

ویةتعدیالت خطط المنافع، تخفیض عدد الموظفین أو التس:19التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -

لتعدیالت خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو المعالجة المحاسبیة19تتناول التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
التي تحدث خالل الفترة. تنطبق ھذه التعدیالت على تعدیالت خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو التسویات الحاصلة التسویة 

لسنویة حیث یتوجب على الشركة تحدید مصروف الخدمات الحالیة لباقي الفترة بعد تعدیل خطط المنافع أو خالل فترة التقریر ا
تخفیض عدد الموظفین أو التسویات الحاصلة باستخدام التقدیرات االكتواریة المستخدمة في قیاس التزام (أصل) المنافع المحددة 

لمنافع وأصول خطط المنافع بعد ذلك الحدث. یجب على الشركة أیضًا تحدید الصافیة والتي تعكس المنافع المقدمة وفقا لخطط ا
صافي الفوائد للفترة المتبقیة بعد تعدیل خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو التسویات الحاصلة باستخدام التزام (أصل) المنافع 

خطط المنافع بعد ذلك الحدث ومعدل الخصم المستخدم المحددة الصافیة والتي تعكس المنافع المقدمة وفقا لخطط المنافع وأصول
في قیاس التزام (أصل) المنافع المحددة الصافیة.

ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على البیانات المالیة للشركة حیث أنھ لم یتم تعدیل خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو حصول 
تسویات خالل الفترة.

: االستثمارات طویلة األجل في الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة28لمحاسبة الدولي رقم التعدیالت على معیار ا-

على االستثمارات طویلة األجل في الشركات الحلیفة والمشاریع 9توضح التعدیالت أن على الشركة تطبیق معیار التقاریر المالیة 
لجوھر، تشكل جزء من صافي االستثمار في الشركة الحلیفة أو في اا المشتركة التي ال تطبق علیھا طریقة حقوق الملكیة، ولكنھ

9المشروع المشترك. ھذا التوضیح مھم ألنھ یدل على أن نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة حسب معیار التقاریر المالیة الدولي 
ینطبق على ھذه االستثمارات طویلة األجل.
أال تأخذ بعین االعتبار أیة خسائر من 9كة عند تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي توضح ھذه التعدیالت أیضًا أنھ على الشر

الشركة الحلیفة أو المشروعات المشتركة، أو أیة خسائر انخفاض قیمة على صافي االستثمار، معترف فیھا كتعدیالت على صافي 
"االستثمارات في 28رقم بیق معیار المحاسبة الدولياالستثمار في الشركة الحلیفة أو المشروع المشترك والتي نتجت عن تط

الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة".
لیس لھذه التعدیالت أي أثر على البیانات المالیة للشركة.

):2017–2015التحسینات السنویة (دورة 
تتضمن ھذه التحسینات:

اندماج األعمال-3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
الترتیبات المشتركة-11یار التقاریر المالیة الدولي رقم مع-
ضریبة الدخل-12رقم معیار المحاسبة الدولي-

تكالیف االقتراض-23رقم معیار المحاسبة الدولي
.
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةأسس إعداد البیانات المالیة وملخص 2

المحاسبة الدولیة وغیر نافذة التطبیق.المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر2.3

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

عقود التأمین –17لي رقم الدومعیار التقاریر المالیة -
والذي یعتبر معیارًا جدیدًا شامًال لعقود 2017في أیار 17أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

محل 17ي رقم لالتأمین یغطي االعتراف والقیاس، العرض واإلفصاح. عندما یصبح نافذًا للتطبیق، سیحل معیار التقاریر المالیة الدو
على كافة أنواع عقود التأمین 17. یطبق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2005الصادر بتاریخ 4معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

ق أیضاً ب(مثل التأمین على الحیاة، التأمین المباشر وإعادة التأمین) بغض النظر عن نوع الشركة التي تقوم بإصدار ھذه العقود، كما یط
على بعض الضمانات واألدوات المالیة التي تحتوي على میزات مشاركة اختیاریة. 

ھو تقدیم نموذج محاسبة لعقود 17یتضمن المعیار بعض االستثناءات في النطاق. إن الھدف العام لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
، والذي یستند بشكل كبیر 4لعكس من متطلبات معیار التقاریر المالیة الدولي رقم التأمین أكثر فائدة واتساقًا بالنسبة للمؤمنین. على ا

یقدم نموذجًا شامًال لعقود التأمین، 17على الحفاظ على السیاسات المحاسبیة المحلیة السابقة، فإن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ھو النموذج العام، والمكمل بـ: 17لتقاریر المالیة الدولي رقم یغطي كافة الجوانب المحاسبیة ذات الصلة. إن جوھر معیار ا

تطبیق محدد للعقود المباشرة التي تحتوي على میزات المشاركة المباشرة (طریقة العموالت المتغیرة)·
طریقة مبسطة (طریقة توزیع األقساط) بشكل رئیسي للعقود قصیرة األمد. ·

مع اإللزام بعرض 2021كانون الثاني 1نافذ التطبیق للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 17م إن معیار التقاریر المالیة الدولي رق
بنفس أو قبل تاریخ 15و9أرقام المقارنة. یسمح بالتطبیق المبكر، بشرط ان تقوم الشركة بتطبیق معیاري التقاریر المالیة الدولیین 

. إن ھذا المعیار غیر قابل للتطبیق على الشركة.17قم البدء بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي ر

: تعریف "العمل"3التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
3أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على تعریف العمل في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2018في تشرین األول 

دة المنشآت على تحدید فیما إذا كانت مجموعة من األنشطة واألصول المكتسبة تشكل عمًال أو ال."اندماج األعمال" لمساع
توضح تلك التعدیالت الحد األدنى لمتطلبات العمل، وتستثني تقییم قدرة المشاركین في السوق على استبدال أي من العناصرالمفقودة، 

كانت العملیة المستحوذ علیھا جوھریة، وتضییق نطاق تعریفات األعمال وما وإضافة توجیھات لمساعدة المنشآت على تقییم ما إذا 
ینتج عنھا، وتقدیم فحص اختیاري لتركزات القیمة العادلة. تم تقدیم أمثلة توضیحیة جدیدة مع ھذه التعدیالت. لیس لھذه التعدیالت أثر 

على الشركة.

: تعریف كلمة "جوھري"8محاسبة الدولي رقم ومعیار ال1التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
"عرض البیانات المالیة" 1أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 2018في تشرین األول 

ي" ة تعریف كلمة "جوھر"السیاسات المحاسبیة والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء" لمواءم8ومعیار المحاسبة الدولي رقم 
في المعاییر ولتوضیح جوانب معینة من ھذا التعریف. ینص التعریف الجدید على أن "المعلومات تكون جوھریة إذا كان من المتوقع 

راض غأن یؤثر حذفھا أو تحریفھا أو حجبھا، بشكل معقول على القرارات التي یتخذھا المستخدمون األساسیون للبیانات المالیة المعدة لأل
العامة بناء على تلك البیانات المالیة، والتي توفر معلومات مالیة حول منشأة محددة".
ة.من غیر المتوقع أن یكون لھذه التعدیالت تأثیر جوھري على البیانات المالیة للشرك
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یرات المحاسبیةأھم االجتھادات والتقد2.4

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

التغیرات في القیمة العادلة التي تظھر ضمن بیان الدخل الشامل.

ة من مإن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في تاریخ البیانات المالیة والتي قد ینتج عنھا مخاطر ھا
لموجودات والمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة خالل السنة القادمة ھي كما یلي: الممكن أن تؤدي الى تعدیالت جوھریة في أرصدة ا

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

وریة وحالة عدم التیقن المستقبلیة فإن إدارة الشركة متأكدة من أن الشركة لدیھا الموارد الكافیة لتساعدھا التي تمر بھا الجمھوریة العربیة الس
رعلى االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست على درایة بأیة امور جوھریة من الممكن أن تثی

على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناًء علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.شكوكاً ھامة حول قدرة الشركة 

القیمة العادلة لألدوات المالیة 
لبعض طفي حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ بیان المركز المالي عن طریق األسعار المعلنة أو التداول النش

ن ماألدوات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعیر حیث یتم الحصول على المعلومات
لیھا فوائد بناًء ععادلة للبنود التي تحسبیتم تقدیر القیم المالحظة السوق. في حال تعذر ذلك فإن تحدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر واالجتھاد.

على التدفقات النقدیة المتوقعة المخصومة باستخدام أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط والمخاطر.

تدني قیم الموجودات غیر المالیة
القیمة العادلة لة لالسترداد ھيیوجد التدني عندما تزید القیم المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قیمتھا القابلة لالسترداد. إن القیمة القاب

معلومات عن تكالیف البیع مبنیة علىأیھما أعلى. إن طریقة احتساب القیمة العادلة ناقصاً -لألصل ناقصاّ تكالیف البیع أو القیمة قید االستخدام 
ضافیة الستبعاد األصل.معامالت مشابھة دون شروط تفضیلیة لموجودات مماثلة أو أسعار السوق المعلنة ناقصاً التكالیف اال

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

تائج الفعلیة داتھا، فإن الفروقات بین النالنطاق الواسع للعالقات التجاریة الدولیة، والطبیعة الطویلة األجل لإلرتباطات التعاقدیة الحالیة وتعقی
واالفتراضات المأخوذة مسبقا، والتعدیالت الالحقة لتلك االفتراضات قد تتطلب تعدیالت مستقبلیة لمخصص ضریبة الدخل المسجل مسبقا. لقد 

ل ن إجراءات تدقیق سابقة من قبقامت الشركة بتكوین مخصصات بناء على تقدیرات معقولة، والتي تعتمد على عوامل متعددة، كالخبرات م
الجھات الضریبیة واالختالف في تفسیر بنود الضرائب ما بین الجھات الضریبیة والشركة.

السیاسات المحاسبیة الھامة2.5

أعدت البیانات المالیة المرفقة وفقاً ألھم السیاسات المحاسبیة التالیة:

إثبات اإلیرادات
غ الذي تتوقع المنشأة أن یكون لھا حق فیھ مقابل السلع أو الخدمات المقدمة للزبائن وفقاً لنموذج من خمس لیعكس المبلیتم االعتراف باإلیراد 

خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع الزبائن.
طریقة سعر الفائدة الفعلي.باستخدامیتم إثبات إیرادات الفوائد عندما تستحق الفائدة 

بالعمالت األجنبیةالمعامالت
یجري قید المعامالت بالعمالت األجنبیة، بأسعار الصرف السائدة في تاریخ إجراء المعامالت. كما یعاد تحویل الموجودات وااللتزامات ذات

جة عن عملیات الناتالطبیعة النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ بیان المركز المالي. تؤخذ جمیع الفروقات 
التحویل إلى بیان الدخل الشامل.

.إن البنود غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة المقاسة بالتكلفة التاریخیة یتم تحویلھا بأسعار الصرف السائدة بتاریخ المعامالت المبدئیة
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(تتمة)المحاسبیة الھامةالسیاسات 2.5

الموجودات المالیة

االعتراف األولي
تقوم الشركة بتصنیف موجوداتھا المالیة عند االعتراف األولي إلى موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة، موجودات مالیة مدرجة 

دلة من خالل األرباح أو الخسائر.بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العا
تحدد الشركة تصنیف الموجودات المالیة استنادًا إلى نموذج األعمال الذي تستخدمھ إلدارة الموجودات المالیة وخصائص التدفقات 

النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة.
.15ة المحدد بموجب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم یتم قیاس الذمم المدینة التي ال تحتوي على عنصر تمویل ھام بسعر المعامل

الدخل الشامل اآلخر، یجب أن ینشأ عنھ تدفقات حتى یتم تصنیف األصل المالي وقیاسھ بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل
ار "دفعات المبلغ ر إلى ھذا التقییم باسم اختبنقدیة تتمثل بـ "دفعات المبلغ األصلي مع الفائدة فقط" على المبلغ األصلي المستحق. یشا

األصلي مع الفائدة فقط" والذي یتم إجراؤه على مستوى األداة المالیة الواحدة.

عند االعتراف األولي، قد تختار الشركة تصنیف بعض االستثمارات في األسھم على نحو غیر قابل لإللغاء كاستثمارات بالقیمة العادلة 
األدوات المالیة:IAS 32شامل اآلخر، وذلك عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة طبقًا لمعیار المحاسبة الدولي من خالل الدخل ال

العرض، وال یتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة. ویتم تحدید ھذا التصنیف على أساس كل أداة على حدة. ویتم تحویل األرباح والخسائر 
ادات الشاملة األخرى إلى األرباح المدورة عند االستبعاد، وال یتم تحمیلھا على بیان الدخل الشامل.المتراكمة المسجلة سابقاً ضمن اإلیر

یشیر نموذج أعمال الشركة إلدارة األصول المالیة إلى كیفیة إدارة الشركة ألصولھا المالیة من أجل تولید التدفقات النقدیة. یحدد 
ة ستنتج عن تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، أو بیع األصول المالیة، أو كلیھما.نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدی

موجودات مالیة مقتناة بالتكلفة المطفأة-
:الخسائراألرباح ویقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطین التالیین وھو غیر محدد بالقیمة العادلة من خالل 

ج أعمال الغرض منھ االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، واالحتفاظ باألصل ضمن نموذ·
ینتج عن األحكام التعاقدیة ألصل مالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ باإلضافة ·

الى الفائدة على أصل المبلغ القائم.

خل الشامل اآلخربالقیمة العادلة من خالل الدموجودات مالیة-
أدوات الدین

تقاس أداة الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطین التالیین وأیضا لم یتم اختیار قیاسھا بالقیمة
:األرباح والخسائرالعادلة من خالل 

ة تحصیل كل التدفقات النقدیة التعاقدیاالحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال والذي یتحقق الغرض منھ عن طریق·
وبیع الموجودات المالیة، و

ینتج عن األحكام التعاقدیة ألصل مالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ باإلضافة ·
إلى الفائدة على أصل المبلغ القائم.

والخسائر من التغیر في دخل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة ویتم تسجیل األرباحیتم قیاس أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل ال
.اآلخرالقیمة العادلة التي تم االعتراف بھا في بیان الدخل الشامل

فس بنفي األرباح أو الخسائرأو االسترداداتالفوائد والتغیر في سعر العمالت األجنبیة وخسائر انخفاض القیمة یتم إثبات إیرادات
قیاسھا بالتكلفة المطفأة.الطریقة المتبعة في الموجودات المالیة التي یتم

إلغاء االعتراف، یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بھا سابقًا في بیان الدخل الشامل اآلخر إلى بیان عند
الدخل.

أدوات حقوق الملكیة
ابل لإللغاء ختار بشكل غیر قتقد الشركةار حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھ للمتاجرة، فإن عند االعتراف األولي، بالنسبة الستثم

عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا االختیار على أساس كل استثمار على حدى.تان 
یان الدخلب. یتم إثبات توزیعات األرباح في بیان الدخلإلى المكاسب والخسائر من أدوات حقوق الملكیة ھذهیتم إعادة تصنیفال 

في ھذه وجزء من كلفة األدوات، یمثل استرداد لكإیرادات تشغیلیة أخرى عند إثبات حق الدفع، مالم یكن المتحصل من التوزیعات 
امل بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشأدوات حقوق الملكیةال تخضع .الحالة، یتم االعتراف باالرباح في بیان الدخل الشامل األخر

.لتقییم انخفاض القیمةاآلخر 
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(تتمة)الموجودات المالیة

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالیة-
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة األصول المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة أو األصول المالیة تتضمن 

المخصصة عند االعتراف األولي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو األصول المالیة التي من الملزم قیاسھا بالقیمة 
العادلة.

االعتراف األولي، قد تختار الشركة بصورة غیر قابلة لإللغاء قیاس أصل مالي یفي بمتطلبات القیاس بالتكلفة إضافة لذلك، وعند
يالمطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للقیاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القیام بذلك یلغ

وافق المحاسبي الذي قد ینشأ.أو یقلص بصورة جوھریة عدم الت
یتم تسجیل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بیان المركز المالي بالقیمة العادلة. یتم االعتراف 

.بیان الدخلفي بالتغیر بالقیمة العادلة 

رادات أخرى في بیان الربح أو الخسارة عند إثبات حق یتم االعتراف بتوزیعات األرباح على االستثمارات في األسھم المدرجة كإی
الدفع.

الموجودات المالیةإلغاء االعتراف ب
یتم إلغاء االعتراف باألصل المالي (أو عندما یكون ممكناً، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالیة مشابھة) 

عندما:

من ھذا األصل.ال یعود للشركة حق في استالم التدفقات النقدیة -
عندما تقوم الشركة بتحویل الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التزامات بدفع التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل -

مباشرة وبدون أي تأخیر الى طرف ثالث بموجب اتفاقیة تحویل، وإما: أ) قامت بشكل جوھري بتحویل المخاطر والمنافع 
) لم تقم بتحویل أو االحتفاظ بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل بشكل جوھري ولكنھا نقلت قدرتھا المرتبطة باألصل أو ب

على التحكم بإدارة األصل.

عندما تقوم الشركة بتحویل الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التزمت باتفاقیة تحویل تقوم بتقییم ما إذا كان وإلى أي 
ر ومزایا الملكیة. إن لم تقم بتحویل المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل بشكل جوھري ولم تنقل قدرتھا على مدى احتفظت بمخاط

التحكم بإدارة األصل، یتم االعتراف باألصل الى حد مشاركتھا المستمرة في األصل. في ھذه الحالة، تقوم الشركة بتسجیل االلتزام 
وااللتزام المرتبط بھ على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بھا الشركة.المرتبط بذلك. یتم قیاس األصل المستبعد 

یتم قیاس المشاركة المستمرة التي تتخذ شكل ضمان لألصل المنقول بالقیمة الدفتریة لألصل أو أكبر مقابل قد یطلب من الشركة 
أیھما أقل.-تسدیده الى طرف ثالث 

المطلوبات المالیة
ألولياالعتراف ا

یتم تصنیف المطلوبات المالیة كمطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر، قروض، ذمم دائنة، أو كمشتقات 
.مالیة مصنفة كأدوات تحوط في التحوط الفعال، بحسب الحال

ف ائنة یتم االثبات بالصافي بعد طرح التكالییتم إثبات المطلوبات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة، وفي حالة القروض والذمم الد
المرتبطة بالمعاملة.

المطلوبات المالیةبإلغاء االعتراف 
یتم الغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم إلغاء أو إنھاء صالحیة االلتزام. عندما یستبدل التزام مالي قائم بآخر من نفس 

ندما تتغیر شروط االلتزام القائم بشكل جوھري یتم الغاء االعتراف بااللتزام األصلي الدائن بشروط مختلفة بشكل جوھري، أو ع
واالعتراف بااللتزام الجدید، ویتم تسجیل الفرق بین القیمة الحالیة لاللتزام األصلي وااللتزام الجدید في قائمة الدخل الشامل.
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قیمة الموجودات المالیةتدني
سب تتعترف الشركة بمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لجمیع أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. تح

المھا، اء على الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفقاً للعقد وجمیع التدفقات النقدیة التي تتوقع الشركة استالخسائر االئتمانیة المتوقعة بن
عزیزات تمخصومة بمعدل الفائدة الفعال األصلي. تشمل التدفقات النقدیة المتوقعة التدفقات النقدیة الناتجة عن بیع الضمانات المحتفظ بھا أو ال

نیة األخرى والتي تشكل جزءًا ال یتجزأ من شروط التعاقد. االئتما
منذ نیتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة على مرحلتین. بالنسبة للتعرضات االئتمانیة التي لم تشھد زیادة جوھریة في مخاطر االئتما

12ئر االئتمانیة الناتجة من أحداث التعثر المحتمل حدوثھا خالل االعتراف األولي، یتم احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة على أساس الخسا
شھرًا). أما بالنسبة للتعرضات االئتمانیة التي شھدت زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ 12شھراً (الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

العمر المتبقي للتعرض بغض النظر عن توقیت التعثر (الخسائر االعتراف األولي، یجب احتساب مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة عن 
االئتمانیة المتوقعة على العمر المتبقي ألدوات الدین).

بع الشركة تبالنسبة للذمم التجاریة المدینة واألصول التعاقدیة، تطبق الشركة المنھج المبسط لحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة، وبالتالي ال تت
في مخاطر االئتمان، وعوضاً عن ذلك تعترف بمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة عن العمر المتبقي لھذه األدوات وذلك في تاریخ التغییرات 

تستخدم الشركة مصفوفة الحتساب المخصص تستند على الخبرة التاریخیة للخسارة االئتمانیة والمعدلة وفقًا العوامل إعداد البیانات المالیة. 
الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة.المستقبلیة

یوماً. ومع ذلك وفي بعض الحاالت، قد تعتبر الشركة األصل 90تعتبر الشركة األصل المالي متعثر عند تأخر سداد الدفعات التعاقدیة لمدة 
صل الشركة على المبالغ التعاقدیة المالي متعثرًا عند توفر معلومات ذات مصادر داخلیة أو خارجیة تشیر إلى أنھ من غیر المرجح أن تح

نالمستحقة بالكامل وذلك قبل األخذ بعین االعتبار أي تعزیزات ائتمانیة محتفظ بھا من قبل الشركة.  یتم شطب األصل المالي عندما ال یكو
ھناك أي توقعات معقولة بتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة.

تدني قیم الموجودات غیر المالیة
شركة بعمل تقییم في تاریخ بیان المركز المالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي یثبت تدني قیمة أصل غیر مالي. إذا وجد مثل تقوم ال

سترداد ھذا الدلیل، أو عندما یجب إجراء فحص تدني سنوي لألصل، تقوم الشركة بعمل تقییم لمبلغ األصل القابل لالسترداد. إن القیمة القابلة لال
قیمتھا قید االستخدام أیھما أعلى والتي یتم تحدیدھا لكل أصل على صل ھي القیمة العادلة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصاً تكلفة البیع أولأل

دات. وحدة، ما لم یكن األصل غیر منتج للتدفقات النقدیة المستقلة إلى حد بعید عن تلك المنتجة من الموجودات األخرى أو مجموعة من الموج
ألصل اعندما تزید القیمة المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قیمتھا القابلة لالسترداد، یكون ھناك تدني في قیمة األصل، ویتم إظھار

لحالیة باستخدام معدل ابالمبلغ القابل لالسترداد. عند تقییم القیمة قید االستخدام لألصل، فان التدفقات النقدیة المستقبلیة یتم خصمھا إلى قیمتھا 
عد بخصم ما قبل الضریبة والذي یعكس التقییمات الحالیة للسوق للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر الخاصة باألصل. عند تحدید القیمة العادلة 

خصم تكالیف البیع، فإنھ یتم استخدام نموذج تقییم مناسب. 
إذا كان ھناك أي مؤشر یثبت بأن خسائر التدني المثبتة مسبقًا لم تعد موجودة أو أنھا یتم عمل تقییم في تاریخ بیان المركز المالي، حول ما 

تدني لانخفضت. إذا وجد مثل ھذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد. یتم استرداد خسارة ا
دیرات المستخدمة لتحدید مبلغ الموجودات القابلة لالسترداد منذ تاریخ إثبات آخر خسارة تدني في المثبتة مسبقاً فقط إذا كان ھناك تغییر في التق

تتجاوز القیمة المدرجة التي كان منوأالالقیمة. إن قیمة االسترداد محددة بحیث ال تتجاوز القیمة المدرجة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد، 
فیما لو لم یتم إثبات خسارة تدني للموجود في السنوات السابقة. یتم إثبات ھذه االستردادات في بیان الممكن تحدیدھا، بعد حسم االستھالك،

الدخل الشامل.

القیم العادلة
ر المعلنة التجاریتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة بنشاط في األسواق المالیة المنتظمة بالرجوع إلى أسعـار السوق المعلنة أو أسعا

في السوق (أسعار العطاءات للمراكز الطویلة وأسعار عند الطلب للمراكز القصیرة)، من غیر أي حسومات لتكالیف المعامالت. 
ت أحدث ابالنسبة لألدوات المالیة التي ال توجد لھا سوق نشطة، فأنھ یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام تقنیات التقییم، وقد تشمل تلك التقنی

النقدیة تحلیل التدفقاتأوبالرجوع إلى القیمة السوقیة الحالیة ألداة أخرى مشابھة لھا بصورة جوھریةأومعامالت السوق دون شروط تفضیلیة
المخصومة أو نماذج تقییم أخرى.

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

لدخل االموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي بعد حسم مخصص التدني. یتم إثبات المكاسب والخسائر في بیان
عندما یتم استبعاد أو تدني القروض أو الذمم المدینة. 
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نقد وما في حكمھ
ا ھلغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة، فإن النقد وما في حكمھ یشتمل على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصیرة األجل والتي ل

لتغییر القیمة.ضئیلةوالتي تخضع لمخاطر أو أقل من تاریخ اإلیداع.تواریخ استحقاق لمدة ثالثة أشھر 

ذمم دائنة ومستحقات 
ورد.میتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بھا من قبل ال

ممتلكات ومعـدات
ثمن الشراء والمعداتالممتلكاتمتراكم وأي تدني في القیمة إن وجد. تتضمن تكلفة الستھالك االبالتكلفة بعد حسمتدرج الممتلكات والمعدات

ما كوما یتعلق بھ من تكالیف االستیراد والشحن وجمیع التكالیف الالزمة لوضع االصل في المكان والحالة الالزمین لیصبح جاھزًا لالستخدام. 
األجزاء من الموجودات اذا أضاف ھذا االستبدال للعمر أو الطاقة اإلنتاجیة لألصل وبالتالي یترتب علیھ كالیف استبدالأنھ من الممكن إضافة ت

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

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 الشامل ) في بیان الدخخسارة ناتجة عن استبعاد األصل (یتم احتسابھا على أنھا الفرق بین النقد المحصل من البیع والقیمة المدرجة لألصل

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

األمر.

جیة المتوقعة للموجودات التالیة:یحسب االستھالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتا

سنة50 المباني

سنوات5 تجھیزات اآلبار

سنوات8 اآلالت والمعدات

سنوات10 األثاث والمفروشات

مشاریع قید التنفیذ
اھزا لبدء التشغیل. یتم ح جتمثل المشاریع قید التنفیذ التكالیف التي تتكبدھا الشركة لغرض إنشاء المصنع والبنى التحتیة العائدة لھ حتى یصب

اقفال حساب مشاریع قید التنفیذ عندما یصبح جاھزا لبدء التشغیل في الحساب المالئم ضمن اآلالت والممتلكات والمعدات. یتم االعتراف 
بالمشاریع قید التنفیذ بمقدار التكالیف المتكبدة ناقصاً أي مخصص لخسائر التدني في القیمة، ان وجدت. 

ھالك المشاریع قید التنفیذ حتى استكمالھا ووضعھا قید التشغیل.ال یتم است

المخصصـات
یتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني أو فعلي نتیجة حدث سابق، ومن المرجح أن تكون التدفقات الخارجیة المتجسدة في المزایا 

لمبلغ االلتزام. یتم عرض المبلغ المصروف المتعلق بأي مخصص في االقتصادیة ضروریة من أجل تسدید االلتزام ویمكن عمل تقدیر معقول
بیان الدخل الشامل بعد خصم أي تسدیدات.

عقود اإلیجار
ستخدام اتقیم الشركة عند بدء العقد ما إذا كان ھذا العقد عبارة عن عقد إیجار أو یحتوي على إیجار. أي إذا كان العقد یمنح الحق في التحكم في

دد لفترة من الوقت مقابل عوض.األصل المح

الشركة كمستأجر-
ة. متطبق الشركة طریقة االعتراف والقیاس الفردي لجمیع عقود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل أو المتعلقة بأصول منخفضة القی

.الحق باستخدام األصول موضوع العقدذي یمثل ، وحق استخدام األصول والتعترف الشركة بالتزامات عقود اإلیجار لتسدید مدفوعات اإلیجار
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(تتمة)عقود اإلیجار

حق استخدام األصول)أ
ذي یكون فیھ األصل موضوع العقد متوفراً في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي التاریخ الاستخدام األصولحق بتعترف الشركة 

بالتكلفة، مطروًحا منھا أي مجمع لالھتالك أو خسائر انخفاض القیمة المتراكمة، حق استخدام األصوللالستخدام). یتم قیاس 
بھا، فاإلیجار المعترالتزاماتعلى مقدار استخدام األصولومعدلة بأي إعادة تقییم اللتزامات اإلیجار. تشتمل تكلفة حق 

والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي دفعت عند أو قبل تاریخ البدء، مطروًحا منھا أي حوافز إیجار 
على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار أو العمر اإلنتاجي المقدر استخدام األصولمستلمة. یتم استھالك حق 

.لألصول، أیھما أقصر

أیضا لخسائر انخفاض القیمة.استخدام األصولخضع حق یو

التزامات عقود اإلیجار)ب
في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تعترف الشركة بالتزامات عقود اإلیجار مقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یجب على 

عات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة غیر الشركة دفعھا على مدى فترة عقد اإلیجار. تتضمن مدفوعات عقود اإلیجار مدفو
مضمونة) مطروًحا منھا أي حوافز إیجار مستحقة القبض ومدفوعات اإلیجار المتغیرة والتي تعتمد على مؤشر أو معدل، 
والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات عقود اإلیجار أیًضا سعر ممارسة خیار الشراء 

ذي من المؤكد إلى حد معقول أن تمارسھ الشركة ومدفوعات غرامات إنھاء العقد، إذا كانت شروط عقد اإلیجار تبین أن ال
.للشركة الخیار بإنھاء العقد

یتم إدراج مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروفات (إال في حال یتم كانت  تتعلق بإنتاج 
الفترة التي یحدث فیھا الحدث أو الظرف الذي یؤدي إلى الدفع.المخزون) في 

عند حساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزاید في تاریخ بدء اإلیجار ألن سعر الفائدة 
ائدة عقود اإلیجار لیعكس تراكم الفالضمني في عقد اإلیجار ال یمكن تحدیده بسھولة. بعد تاریخ البدء، یزید مبلغ التزامات 

وینخفض عند القیام بمدفوعات اإلیجار. باإلضافة إلى ذلك ، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة اللتزامات عقود اإلیجار إذا كان 
ستقبلیة مھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في مدفوعات اإلیجار (على سبیل المثال، التغییرات في المدفوعات ال

الناتجة عن التغیر في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحدید مدفوعات اإلیجار) أو تغییر في تقییم خیار شراء األصل موضوع 
العقد.

ج) عقود اإلیجار قصیرة األجل و عقود اإلیجار المتعلقة بأصول منخفضة القیمة
النسبة لعقود اإلیجار قصیرة األجل لدیھا (عقود اإلیجار التي تطبق الشركة إعفاء االعتراف بعقود اإلیجار قصیرة األجل ب

شھًرا أو أقل من تاریخ البدء وال تحتوي على خیار شراء). كما تطبق أیًضا إعفاء االعتراف بعقود اإلیجار 12تبلغ مدتھا 
أصول ود اإلیجار المتعلقة بالمتعلقة بأصول منخفضة القیمة. یتم االعتراف بمدفوعات اإلیجار لإلیجارات قصیرة األجل و عق

منخفضة القیمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

ج) عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار المتعلقة بأصول منخفضة القیمة
شھًرا 12(عقود اإلیجار التي تبلغ مدتھا تطبق الشركة إعفاء االعتراف بعقود اإلیجار قصیرة األجل بالنسبة لعقود اإلیجار قصیرة األجل لدیھا 

أو أقل من تاریخ البدء وال تحتوي على خیار شراء). كما تطبق أیًضا إعفاء االعتراف بعقود اإلیجار المتعلقة بأصول منخفضة القیمة. یتم
كمصروف على أساس القسط الثابتاالعتراف بمدفوعات اإلیجار لإلیجارات قصیرة األجل وعقود اإلیجار المتعلقة بأصول منخفضة القیمة 

على مدى فترة اإلیجار.

الشركة كمؤجر-
یتم تصنیف عقود اإلیجار التي ال تنقل فیھا الشركة بشكل جوھري جمیع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة األصل كعقود 

تأجیر تشغیلي

ضریبة الدخل

العربیة السوریة.یخضع الدخل للضرائب وفقاً للقوانین النافذة في الجمھوریة 
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(تـتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةأسس إعداد البیانات المالیة وملخص .2

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.5

تكالیف االقتراض
غرق تیتم رسملة تكالیف االقتراض كجزء من تكلفة األصل عندما تكون منسوبة بشكل مباشر إلى أصل تم اقتناءه، إنشاءه أو إنتاجھ والذي یس

بالضرورة فترة زمنیة طویلة لتھیئتھ لالستخدام الذي ُخصص ألجلھ أو للبیع. یتم تحمیل كافة تكالیف االقتراض األخرى كمصروف في الفترة 
التي تحدث فیھا. تتكون تكالیف االقتراض من الفوائد والتكالیف األخرى التي تتكبدھا الشركة فیما یتعلق باقتراض األموال.

داول وغیر متداول التصنیف كمت
تقوم الشركة بتصنیف الموجودات والمطلوبات في بیان المركز المالي كموجودات ومطلوبات متداولة وغیر متداولة. تصنف الموجودات على 

أنھا متداولة عندما یكون:
معتادةمن المتوقع تحقق قیمتھا أو أن یكون محتفظا بھا بغرض البیع أو أنھا ستستخدم خالل دورة التشغیل ال-
محتفظ بھا أساسا بغرض االتجار-
من المتوقع تحقق قیمتھا خالل اثنى عشر شھرا من تاریخ بیان المركز المالي -
ل قأو أنھا تتمثل في نقدیة أو ما في حكمھا ما لم یكن ھناك قیود تمنع تبادلھا أو استخدامھا في سداد التزام لمدة اثنى عشر شھرا على األ-

المالي.بعد تاریخ بیان المركز
جمیع الموجودات األخرى تصنف كموجودات غیر متداولة.

تصنف المطلوبات على أنھا متداولة عندما یكون:
من المتوقع تسویتھا خالل دورة التشغیل المعتادة.-
محتفظ بھا أساسا بغرض االتجار-
تكون مستحقة التسویة خالل اثنى عشر شھرا من تاریخ بیان المركز المالي-
الشركة حق غیر مشروط في تأجیل سداد االلتزام لمدة اثنى عشر شھرا على االقل بعد تاریخ بیان المركز المالي.أو لیس لدى -

یتم تصنیف كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة. 
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عمومیةومصاریف إداریة.3

2019
لیرة سوریة

2018
لیرة سوریة

3,473,5733,565,952وقانونیةمصاریف استشاریة
750,000750,000أتعاب تدقیق
708,443710,000دعایة وإعالن
531,563695,600رواتب وأجور

384,633434,425مصاریف صیانة
278,350314,550قرطاسیة ومطبوعات

207,689195,189)6استھالك (إیضاح
-188,035تأمینات اجتماعیة
1148,1341,560عموالت مصرفیة

31,005711,559كھرباء وماء وھاتف
213,000-ضیافة 
887,722696,625أخرى

7,589,1448,328,460

ضریبة الدخل .4
:الضریبیة كما یليعلى الشركة لعدم وجود ایرادات خاضعة للضریبة. تم احتساب الخسارةلیس ھناك ضریبة مستحقة

20192018
یرة سوریةللیرة سوریة

19,135,2675,218,397السنة قبل الضریبة ربحصافي 
126,231126,231) 6استھالك المباني (إیضاح 

(13,451,857))26,364,411(إیرادات فوائد
(95,000))360,000(إیراد ایجار

(8,202,229)(7,462,913)الخسارة الضریبیة
--مصروف ضریبة الدخل

:كما یليعلیھاطفاءاترصید الخسائر الضریبیة المدورة واإل

اإلجماليإطفاء الخسائر الضریبیة المدورةخسائر الضریبیة المدورةال
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

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-

)37,777,086(4,343,260)33,433,826(

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

في التواریخ المحددة لذلك، ولم یصدر قرار التكلیف حتى تاریخ الموافقة على البیانات 2018الى 2013المالیة عن السنوات تم تقدیم البیانات
المالیة.
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السنةحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربحال.5

وذلك كما یلي:السنة خاللالقائمة المرجح لعدد األسھم على المتوسطالسنةربحمن خالل قسمة األرباحاألساسي للسھم من عائدیمكن حساب ال

20192018

19,135,2675,218,397(لیرة سوریة)السنة ربح صافي 
11,750,00011,750,000لعدد األسھم القائمة خالل السنة (سھم)متوسط المرجح ال

1.630.44السنة (لیرة سوریة)ربح الحصة األساسیة للسھم من 

لسھم من ة األدوات قد یكون لھا تأثیر على حصاصدار الشركةللحصة االساسیة لعدم ةالسنة مطابقربح ن قیمة الحصة المخفضة للسھم من إ
تحویلھا.عنداألرباح 
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ومعداتممتلكات.6

اإلجمالي أثاث ومفروشات آالت ومعدات آرتوازیةآبار  نيمبا يراضأ

2019

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

51,393,935 753,960 2,194,490 90,745 6,311,540 42,043,200 كانون الثاني 1الرصید في 
51,393,935 753,960 2,194,490 90,745 6,311,540 42,043,200 ل كانون األو31الرصید في 

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

207,689 - 81,458 - 126,231 - االستھالك المحمل خالل السنة
6,306,077 753,960 2,043,448 90,745 3,417,924 - كانون األول 31الرصید في 

صافي القیمة الدفتریة
45,087,858 - 151,042 - 2,893,616 42,043,200 كانون األول 31في 
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(تـتمة)ممتلكات ومعدات.6

اإلجمالي أثاث ومفروشات آالت ومعدات آبار آرتوازیة يمبان يأراض
2018

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 
250,000 - 250,000 - - - اإلضافات

51,393,935 753,960 2,194,490 90,745 6,311,540 42,043,200 ل كانون األو31الرصید في 

ستھالكاتاال
5,903,199 753,960 1,893,032 90,745 3,165,462 - كانون الثاني 1الرصید في 

195,189 - 68,958 - 126,231 - االستھالك المحمل خالل السنة
6,098,388 753,960 1,961,990 90,745 3,291,693 - كانون األول 31الرصید في 

صافي القیمة الدفتریة
45,295,547 - 232,500 - 3,019,847 42,043,200 كانون األول 31في 
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قید التنفیذمشاریع.7
.عمریتالتي قامت بھا الشركة إلنشاء مشروع الھندسیة والدراساتیمثل رصید المشاریع قید التنفیذ قیمة األعمال 

.وضعھا قید التشغیلریع قید التنفیذ حتى استكمالھا ویتم استھالك المشاال
20192018

لیرة سوریةلیرة سوریة
مشروع عمریت

1,260,665,1431,145,161,844كانون الثاني1الرصید في 
44,003,358115,503,299اإلضافات خالل السنة 

1,304,668,5011,260,665,143كانون األول 31الرصید في 

إن تفاصیل ھذا البند ھي كما یلي: 
20192018

لیرة سوریةلیرة سوریة
مشروع عمریت

278,161,796269,705,451اتعاب تطویر (*)
79,709,51859,445,268دراسات ومخططات (**) 

200,000,000200,000,000بدل منفعة عن المزایا التنظیمیة (***)
436,000,000436,000,000حصة الشركة من تكالیف المرافق األساسیة (***)

35,000,00035,000,000تكالیف أعمال المسح والتنقیب األثري (***)
123,818,315108,535,552تكالیف اقتراض مرسملة (****)

151,978,872151,978,872تكالیف أخرى 
1,304,668,5011,260,665,143

.عمریتمشروعلعقاري النجاز التطویر ایتضمن المبلغ قیمة االتعاب المدفوعة لقاء عقد (*)

.  عمریتمشروعبیتضمن المبلغ قیمة المرحلة األولیة للدراسات والمخططات المتعلقة (**) 

والمتعلق ،2016حزیران 8االتفاق المبرم بین شركة شام القابضة المساھمة المغفلة الخاصة ووزارة السیاحة المؤرخ في بناء على (***)
تحدید بدل المنفعة المترتب على شركة عمریت لالستثمار والتطویر السیاحي الواجب تسدیده من قبلھا لقاء المزایا تممشروع شركة عمریت ب

التنظیمیة الممنوحة كما یلي: 
.لیرة سوریة یسدد بعد صدور موافقة المجلس األعلى للسیاحة200,000,000القسط األول بمبلغ -
.وریة یسدد عند اعتماد المخططات المعماریة للمرحلة األولى للمشروعلیرة س181,612,000القسط الثاني بمبلغ -

كما ،تكالیف الدراسات الفنیة والھندسیة لقاء منح مزایا تنظیمیة إضافیة للمشروعالتزام شركة شام المساھمة المغفلة القابضة بتضمن االتفاق 
.المتطلبات التنظیمیة لتنفیذ المشروع واحتیاجاتھعلى الشركة التقید بھا بھدف تحقیق ةالشروط الواجبتضمن االتفاق 

على االتفاق المبرم بین شركة شام القابضة المساھمة المغفلة 2017حزیران 8تاریخ ب187وافق المجلس األعلى للسیاحة بالجلسة رقم 
بالغ التالیة: شركة بدفع المزام الإل، حیث تم مع ادراج بعض التعدیالت2016حزیران 8الخاصة ووزارة السیاحة المؤرخ في 

1,000,000اتصاالت) الالزم ایصالھا حتى حدود المشروع بمبلغ یعادل –حصة الشركة من تكالیف المرافق األساسیة (كھرباء -
. لیرة سوریة)436,000,000(المبلغ یعادل دوالر أمریكي باللیرات السوریة

لیرة سوریة. 35,000,000یة العامة لآلثار والمتاحف بمبلغ قدره تكالیف أعمال المسح والتنقیب األثري لحساب المدیر-

بعد 2016حزیران 8صادقت رئاسة مجلس الوزراء على االتفاق المبرم بین شركة شام القابضة المساھمة المغفلة الخاصة ووزارة السیاحة المؤرخ في 
تموز 10تاریخ 409وذلك بالقرار رقم 2017تموز 15تاریخ 3046ة رقم اجراء التعدیالت وفق ما ورد في محضر اجتماع المجلس األعلى للسیاح

2017 .

ار منح جمیع التسھیالت واإلعفاءات وفق قرالمبرم بین شركة شام القابضة المساھمة المغفلة الخاصة ووزارة السیاحة كما تم بناء على االتفاق 
ب سویة المشروع لزوم انجاز وتجھیز كافة مكوناتھ ومرافقھ بینما تمنح وتعدیالتھ وحس1985لعام 186المجلس األعلى للسیاحة رقم 

اإلعفاءات للمنشآت السیاحیة االستثماریة حصرًا عندما یتم بدء استثمارھا وتشغیلھا وفقاً للقرار المذكور وتعدیالتھ.

2018لیرة سوریة خالل عام 108,535,552مقابل 2019لیرة سوریة خالل عام 15,282,763قامت الشركة برسملة مبلغ (****)
صافي تكالیف التمویل العائدة للقرض المقدم من شركة شام المساھمة المغفلة القابضة الخاصة لقاء تمویل التزامات ھذه المبالغمثلحیث ت

لیرة سوریة كما 150,000,000الشركة المتمثلة بتنفیذ األعمال المطلوبة لمشروع عمریت. حیث بلغت الفوائد المستحقة على القرض مبلغ
الناتجة عن الودائع البنكیة للجزء غیر المستغل ةبینما بلغت الفوائد الدائن)لیرة سوریة131,506,850: 2018(2019كانون األول 31في 

.)لیرة سوریة2018:22,971,298(2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 3,210,387من القرض مبلغ
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صارف أرصدة لدى الم.8

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

112,833,579267,877,228حسابات جاریة–ارصدة لدى المصارف 
3أقل منودائع لدى المصارف ذات تواریخ استحقاق أصلیة 

160,318,550865,553,206(*)أشھر
273,152,1291,133,430,434

3تحقاق أصلیة تتجاوز ودائع لدى المصارف ذات تواریخ اس
25,000,000125,000,000قل من سنة (**)أوأشھر

298,152,1291,258,430,434

).%7: 2018(%7أشھر ھي ودائع بمتوسط سعر فائدة فعلي 3لدى المصارف ذات تواریخ استحقاق أصلیة أقل من إن الودائع(*)
لودائع%7أشھر وأقل من سنة ھي ودائع بمتوسط سعر فائدة فعلي 3ستحقاق أصلیة تتجاوز لدى المصارف ذات تواریخ اإن الودائع(**)

).%2018:7(اللیرة السوریة

یتضمن النقد وما في حكمھ المدرج في بیان التدفقات النقدیة األرصدة التالیة:

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

112,833,579267,877,228حسابات جاریة لدى المصارف
منأقلودائع لدى المصارف ذات تواریخ استحقاق أصلیة 

160,318,550865,553,206أشھر3
273,152,1291,133,430,434

المدفوعرأس المال.9

لیرة 100سھم بقیمة اسمیة11,750,000لیرة سوریة موزعًا على 1,175,000,000یبلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمدفوع 
موزعاً كما یلي:  2018كانون االول 31و2019كانون األول 31سوریة للسھم الواحد كما في 

القیمة
لیرة سوریة نسبة المساھمة عدد األسھم اسم المساھم

815,492,200 %69.40 8,154,922 شركة شام المساھمة المغفلة القابضة الخاصة
293,750,000 %25.00 02,937,50 وزارة السیاحة في الجمھوریة العربیة السوریة

22,000,000 %1.87 220,000 شركة بنا للتطویر المحدودة المسؤولیة
43,757,800 3.73% 437,578 مساھمون آخرون

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

لیرة سوریة وذلك 940,000,000س مال الشركة بمبلغ زیادة رأ2017آب 16قررت الھیئة العامة غیر العادیة باجتماعھا المنعقد بتاریخ 
لیرة سوریة 1,175,000,000لیرة سوریة لیصبح رأس المال اإلجمالي 100سھم جدید بقیمة اسمیة 9,400,000عن طریق إحداث 

عادیة بزیادة رأس مال الشركة وافقت وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك على قرار الھیئة العامة غیر ال.سھم11,750,000موزع على 
كانون 26لغایة 2017كانون األول 3، حیث طرحت األسھم لالكتتاب خالل الفترة من 2017تشرین األول 16تاریخ 2260بالقرار رقم 

2018ن الثاني كانو4إ.م تاریخ –/ص 13. وافقت ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة على نتائج االكتتاب بالكتاب رقم 2017األول 
تم االنتھاء من كافة اإلجراءات القانونیة . 2018كانون الثاني 23وتم تسجیل األسھم لدى ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة بتاریخ 

.2018آذار 8دیل السجل التجاري للشركة بتاریخلزیادة رأس المال وتع

31كدفعات مقدمة لزیادة رأس المال كما في 2017الذي تم خالل عام نتیجة االكتتاب قامت الشركة بتسجیل المبالغ المقبوضة من المساھمین
. 2018آذار 8، وتم تحویل ھذه المبالغ إلى رأس المال عند انتھاء كافة اإلجراءات القانونیة بتاریخ 2017كانون األول 
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االحتیاطي القانوني.10

من أرباحھا الصافیة قبل تنزیل الضریبة في نھایة %10لى الشركة أن تقتطع كل سنة یجب ع2011لعام 29على قانون الشركات رقم بناءً 
كل سنة لتكوین احتیاطي قانوني ولھا أن توقف ھذا االقتطاع إذا بلغ االحتیاطي ربع رأس المال.

2018 2019
یرة سوریةل لیرة سوریة

5,218,397 19,135,267 صافي ربح السنة قبل الضریبة
521,840 1,913,527 %10وني االحتیاطي القان

خالل العام:على االحتیاطي القانونيحركة الویوضح الجدول التالي 
2018 2019

لیرة سوریة لیرة سوریة

- 521,840 الرصید أول السنة
521,840 1,913,527 خالل السنةالحتیاطي المكونا
521,840 2,435,367 الرصید نھایة السنة

قرض قصیر األجل.11

%15قامت الشركة بتوقیع اتفاقیة تقدیم قرض مع شركة شام المساھمة المغفلة القابضة الخاصة للحصول على قرض بمعدل فائدة سنوي یبلغ 
لخاصة اوذلك لتمویل التزامات الشركة المتمثلة بتنفیذ األعمال المطلوبة لمشروع عمریت، حیث قامت شركة شام المساھمة المغفلة القابضة

.2018شباط 14لیرة سوریة لسنة میالدیة تبدأ بتاریخ 1,000,000,000بتمویل الشركة بمبلغ 

ذمم دائنة ومستحقات.12

2019
لیرة سوریة

8201
لیرة سوریة

150,000,000131,506,850فوائد مستحقة الدفع/قرض 
982,1701,673,160مستحقةضریبیةواستشاراتتدقیقمصاریف

35,000,000-)7المستحق إلى وزارة السیاحة (إیضاح 
7,335,5407,335,540أرصدة دائنة أخرى

158,317,710175,515,550

ت مع األطراف ذات العالقة المعامال.13
كات تحت سیطرة مشتركة أوتمثل األطراف ذات العالقة الشركات الحلیفة ومساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین وشر

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 إن أرصدة األطراف ذات العالق

20192018دائنة ألطراف ذات عالقةذمم
لیرة سوریةلیرة سوریة

89,797,21818,143,299الخاصةشركة شام المساھمة المغفلة القابضة
60,517,99560,517,995)*(شركة بنا للعقارات المساھمة المغفلة الخاصة

262,737,699262,737,699)*لتطویر المحدودة المسؤولیة (شركة بنا ل
2,785,1042,785,104أمانات للمساھمین 

204,565204,565السید عبد الرحمن العطار 
1,000,0001,000,000السید عبد العزیز مملوك 

417,042,581345,388,662
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(تتمة)المعامالت مع األطراف ذات العالقة .13

مشاریع قید الوللشركةاالعتیادیةعن العملیات معامالت ناجمةتتعلق بالمبالغ المذكورة أعاله تمثل مدفوعات بالنیابة عن الشركةإن (*)
.التنفیذ

إن ھذه المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة بدون فائدة، ویتم الدفع عند الطلب.

إن العملیات مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بیان المركز المالي ھي كما یلي:

2019
لیرة سوریة

2018
لیرة سوریة

1,000,000,000-قصیرة األجلقروض
150,000,000131,506,850(*)فوائد مستحقة الدفع

التيو(*) یمثل المبلغ قیمة الفوائد المستحقة المتعلقة بالقرض قصیر األجل مع شركة شام المساھمة المغفلة القابضة الخاصة (الشركة األم) 
قامت الشركة األم بإعفاء الشركة من كافة غرامات لشركة والشركة األم على دفعھا الحقا وتم االتفاق بین اكما2019شباط 13تستحق بتاریخ 

.2019حزیران 17بتاریخ التأخیر المترتبة وذلك بناء على اجتماع مجلس إدارة الشركة األم المنعقد

االرتباطات الرأسمالیة.14

خ بیان المركز المالي:ارتباطات النفقات الرأسمالیة المقدرة المتعاقد علیھا في تاری

2019
لیرة سوریة

2018
لیرة سوریة

181,612,000181,612,000بدل منفعة عن المزایا التنظیمیة
181,612,000181,612,000

لھا لقاء المزایا ببدل المنفعة المترتب على شركة عمریت لالستثمار والتطویر السیاحي الواجب تسدیده من قیمثل المبلغ القسط الثاني من 
حول البیانات المالیة. 7كما ھو مبین في االیضاح رقم التنظیمیة الممنوحة

سیاسات وأھداف إدارة المخاطر المالیة.15

ذات العالقة. إن ھذه المطلوباتلألطرافذمم دائنة ومستحقات والمبالغ المستحقة قروض قصیرة األجل وتتألف مطلوبات الشركة المالیة من 
قة القبض ة وفوائد مستحلیة ھي نتیجة لنشاط الشركة االعتیادي. تنتج الموجودات المالیة للشركة (أرصدة لدى المصارف والتأمینات النقدیالما

) مباشرة من عملیات الشركة. وأرصدة مدینة أخرى

ان، مخاطر السیولة ومخاطر العمالت. یقوم مجلس تتمثل المخاطر الرئیسیة الناجمة عن األدوات المالیة التي تحتفظ بھا الشركة بمخاطر االئتم
إدارة الشركة بمراجعة السیاسات المتبعة إلدارة كل نوع من أنواع المخاطر والملخصة فیما یلي:

مخاطر االئتمان

ركة اآلخر. تتعرض الشتتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما في أداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي الى خسارة مالیة للطرف 
رف المخاطر االئتمان فیما یتعلق بعملیاتھا االعتیادیة (أرصدة مدینة تجاریة) وفیما یتعلق بعملیاتھا المالیة والتي تتضمن أرصدة لدى المص

واألدوات المالیة األخرى.
یوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود بیان المركز المالي: 

2019
لیرة سوریة

2018
لیرة سوریة

10,00010,000تأمینات نقدیة 
273,152,1291,133,430,434أرصدة لدى المصارف
25,000,000125,000,000إیداعات لدى المصارف
1,038,93010,964,948وأرصدة مدینة أخرىإیرادات مستحقة القبض

299,201,0591,269,405,382
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(تتمة)ةسیاسات وأھداف إدارة المخاطر المالی.15

مخاطر السیولة
رة على دتمثل الصعوبات التي تواجھھا الشركة في توفیر األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات المالیة. تنشأ مخاطر السیولة عن عدم المق

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

یبین الجدول التالي مطلوبات الشركة حسب تواریخ االستحقاق التعاقدیة كما یلي:

المجموعشھر12شھور إلى3من شھور3أقل من 2019كانون األول 31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

158,317,710158,317,710-تذمم دائنة ومستحقا
417,042,581417,042,581-المبالغ المستحقة للجھات ذات العالقة

575,360,291575,360,291-المجموع

المجموعشھر12شھور إلى3من شھور3أقل من 2018كانون األول 31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,000,000,000-1,000,000,000األجلقرض قصیر
132,197,84043,317,710175,515,550ذمم دائنة ومستحقات

345,388,662345,388,662-المبالغ المستحقة للجھات ذات العالقة
1,132,197,840388,706,3721,520,904,212المجموع

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

.اللیرة السوریةفي أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالھا العادیة. لم تقم الشركة بأیة معامالت ھامة بعمالت عدا 
: 2018دوالر أمریكي (1لیرة سوریة لكل 436ھو 2019في نھایة العام المركزيالمعلن من قبل مصرف سوریة معدل سعر الصرف 

دوالر أمریكي).1لیرة سوریة لكل 436

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

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

جة قبل الضریبةاألثر على النتینسبة الزیادة في سعر الصرفالعملة
2019

لیرة سوریة
2018

لیرة سوریة

103103%5دوالر أمریكي

األثر على النتیجة قبل الضریبةنسبة النقص في سعر الصرفالعملة
2019

لیرة سوریة
2018

لیرة سوریة

(103)(103))%5(دوالر أمریكي
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(تتمة)ت وأھداف إدارة المخاطر المالیةسیاسا.15

مخاطر سعر الفائدة
تمثل مخاطر سعر الفائدة المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة ما نتیجة للتغیرات في أسعار الفائدة السائدة في السوق.

والقروض قصیرة األجل.ألرصدة المصرفیة التي تحمل فائدةإن الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة وذلك بالنسبة ل
دة، ئیبین الجدول التالي تحلیل لحساسیة أرباح الشركة قبل الضریبة لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة في حال حدوث تغیر معقول في أسعار الفا

مع بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة.

حساسیة صافي إیراد الفوائد
20192018

لیرة سوریةلیرة سوریةنقاط األساسالزیادة فيالعملة

177,877788,828%10لیرة سوریة
177,877788,828

حساسیة صافي إیراد الفوائد
20192018

لیرة سوریةلیرة سوریةاالنخفاض في نقاط األساسالعملة

(788,828))177,877((10%)لیرة سوریة
)177,877((788,828)

إدارة رأس المال
قیتمثل الھدف الرئیسي فیما یتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل یدعم نشاط الشركة ویعظم حقو

المساھمین.

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

كانون األول 31لم تقم الشركة بأیة تعدیالت على األھداف والسیاسات واإلجراءات المتعلقة بھیكلة رأس المال خالل السنتین المنتھیتین في 
.2018كانون األول 31و2019

القیم العادلة لألدوات المالیة.16

لوبات المالیة. األدوات المالیة تشمل الموجودات والمط

روض قتشتمل المطلوبات المالیةوإیرادات مستحقة القبض.لدى المصارف وتأمینات نقدیةوإیداعات تشتمل الموجودات المالیة على أرصدة 
ذات العالقة. لألطرافذمم دائنة ومستحقات والمبالغ المستحقة قصیرة األجل و

ھریاً عن قیمھا المدرجةإن القیم العادلة لألدوات المالیة ال تختلف جو

أحداث الحقة17
بیر اضطراب كحدوث االقتصاد العالمي وتسبب في ىكان لھ أثراً علتاریخ البیانات المالیة، ، الحقاً ل)COVID-19تفشي فیروس كورونا (إن 

طورات عتمد على التتوةغیر مؤكدداھاالتأثیرات ومھذه إن مدة في األسواق العالمیة. وبناًء على ذلك، قد تتأثر األنشطة التشغیلیة للشركة. 
ھذا األثر بشكلقیمةتقدیرقن االقتصادي المستمرة، ال یمكنتی. بالنظر إلى حالة عدم الالوقت الراھنالمستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بدقة في 

والمركزة لى النتائج المالیة المستقبلیة والتدفقات النقدیھذه البیانات المالیة. یمكن أن تؤثر ھذه التطورات عالموافقة على إصدار موثوق في تاریخ 
على عملیات الشركة من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة ومعالجة COVID-19للشركة. إن اإلدارة بصدد استكمال تقییمھا لتأثیر المالي

.الموقف بشكل صحیح



العامةشركة عمریت لالستثمار والتطویر السیاحي المساھمة المغفلة
إیضاحات حول البیانات المالیة

2019كانون األول31

28

أرقام المقارنة18

یب أرصدة السنة الحالیة، لم تؤثر عملیة إعادة التبویب ھذه على ربح السنة السابقةلتتناسب مع تبو2018تم إعادة تبویب بعض أرصدة 

المبلغالتبویب كما في التبویب كما في 
لیرة سوریة2018كانون األول201931كانون األول31

125,000,000أرصدة لدى المصارفإیداعات لدى المصارف
521,840تراكمةالخسائر الماالحتیاطي القانوني
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