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للفترة منذ التأسيس ولغاية  

 2020كانون األول    31

 ليرة سورية  إيضاح  

   إليرادات ا 
  48,245,261 11 عموالت التداول 

  2,067,725 12 يرادات األخرى اإل
إيرادات موجودات بالقيمة العادلة من خالل األرباح  

  767,728  والخسائر 

 51,080,714  يرادات مجموع اإل
   

   المصاريف 
 (2,371,722) 13 تأسيس المصاريف 

 (64,519,174) 14 نفقات الموظفين
 (14,009,216) 8 مصروف استهالك حق استخدام األصول 

 (31,500) 5 مصروف خسائر ائتمانية متوقعة 
 (29,865,475) 7-6 استهالكات واطفاءات 

 (38,006,398) 15 مصاريف إدارية وعمومية 

 (148,803,485)  المصاريف مجموع  
   

 (97,722,771)  قبل الضريبة   الفترة خسارة  

 22,196,729 16 يراد ضريبة الدخل إ

 (75,526,042)  صافي خسارة الفترة بعد الضريبة 

 -  اآلخر مكونات الدخل الشامل 

   
 ( 75,526,042)  للفترة   ةالشامل الخسارة 

   
   
   
   



 المساهمة المغفلة الخاصةالمالية شركة أسيريا الشرق للخدمات والوساطة 
  المساهمين بيان التغيرات في حـقــوق 

 2020األول   كانون   31فترة منذ التأسيس ولغاية ل ل 

 .جزء من البيانات المالية وتقرأ معها( 20)( إلى رقم 1عتبر االيضاحات المرفقة من رقم )ت
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المساهمين حقوق  إجمالي   خسائر متراكمة محققة   رأس المال المدفوع    

سورية ليرة   ليرة سورية     ليرة سورية   

      

       

 270,000,000  -  270,000,000 رأس المال المدفوع 

 (1,253,728)  (1,253,728)  - رسم طابع رأس المال 

 (75,526,042)  (75,526,042)  -   للفترة الخسارة الشاملة 

 193,220,230  (76,779,770)  270,000,000 2020كانون األول  31الرصيد في 
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  31  للفترة منذ التأسيس ولغاية 

 2020األول   كانون 

 ليرة سورية  إيضاح  
   

   األنشطة التشغيلية 
 (97,722,771)  قبل الضريبة   خسارة الفترة 

   التعديالت للبنود التالية : 
 14,009,216 8 حق استخدام األصول استهالك   مصروف

 31,500 5 مصروف خسائر ائتمانية متوقعة 
 29,865,475 7-6 طفاءات إ استهالكات و

   التغيرات في رأس المال العامل 

 ( (144,464,000  متداولة أخرى غير  موجودات
 (1,122,781)  مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 

 92,137,354  مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

 ( 107,266,007)  األنشطة التشغيلية   المستخدمة في صافي التدفقات النقدية  

   

   األنشطة االستثمارية 
 (93,707,045)               6 شراء ممتلكات ومعدات 
 )22,800,000( 8 حق استخدام األصول 

 ( 19,694,000) 7 شراء موجودات غير ملموسة 

 ( 136,201,045)  االستثمارية  األنشطة المستخدمة في  صافي التدفقات النقدية  
   

   التمويلية األنشطة  
 270,000,000  المدفوع   رأس المال

 (1,253,728)  رسم طابع رأس المال 
 62,605,000  ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 

 331,351,272  التمويلية   ة األنشط   من صافي التدفقات النقدية  
   

 87,884,220  في النقد وما في حكمه   الزيادةصافي 
 -  الفترةالنقد وما في حكمه في بداية  

   
 87,884,220 3 الفترة النقد وما في حكمه في نهاية  
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 معــلـومـات عن الشركة  1
 

الوساطة  و بموجب نظام الترخيص لشركات الخدمات  خاصةال مغفلة  المساهمة  الأسيريا الشرق للخدمات والوساطة المالية  تم تأسيس شركة  

 .وتعديالته  2006آب  28/ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 3942المالية رقم /

حزيران    12تاريخ    / 1773رقم /  التجارة الداخلية وحماية المستهلكركة بموجب قرار وزارة  األساسي للشتمت المصادقة على النظام  

2019 . 

 . 2019آب  1انعقد بتاريخ والذي مدة الشركة غير محددة تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التأسيسية،  

 ليرة سورية.  270,000,000برأسمال قدره  2019آب  25تاريخ ب  901100212سجلت الشركة في السجل التجاري تحت الرقم 

 % من أسهم الشركة. 51تمتلك شركة أسيريا الشرق القابضة 

تشرين األول    31بتاريخ    /168/ األسواق المالية السورية بموجب القرار رقم  ص النهائي من قبل هيئة األوراق وتم منح الشركة الترخي 
2019 . 

 غاية الشركة ممارسة النشاطات التالية: 
 

 نشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالية. تقديم االستشارات وتحليل و    -

 لحساب الغير. األوراق المالية لحساب الشركة و الوساطة في     -

 إدارة اإلصدارات األولية دون تعهد بالتغطية.     -

 االستثمار. إدارة     -
 

وصندوق    الحفظ المركزيعلى العضوية لدى مركز المقاصة وو  لدى سوق دمشق لألوراق المالية  كما حصلت الشركة على العضوية 

 . 2019كانون األول  3/ بتاريخ 1349قرار مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية رقم /بموجب   ضمان التسوية 
 

  الصادر عن هيئة األوراق واألسواق المالية   2020لعام    9قرار رقم  موجب الب     2020  الثانيكانون    13باشرت الشركة أعمالها في  

 . السورية 

 الجمهورية العربية السورية.  – دمشق   –إن عنوان الشركة المختار هو السبع بحرات 

    . 2021آذار   25  بتاريخ   اإلدارة على قرار مجلس    تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية بناءً 
 

 أسس اإلعداد والسيـاسات المـحـاسبـيـة الهامة  2
 

 المالية بياناتأسس إعداد ال 2.1
 

 تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. 

 للشركة.  تشغيل المالية بالليرات السورية والتي تمثل عملة ال البياناتتم عرض 

 .المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية البياناتتم إعداد 
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.2
 

 2020كانون الثاني  1نافذة للتطبيق في  –المعايير والتعديالت الجديدة 
 

 أو بعده:  2020كانون الثاني  1والتفسيرات التالية ألول مرة على فترات التقارير المالية التي تبدأ في تنطبق المعايير 
 

 IAS 8ومعيار المحاسبة الدولي  IAS 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي    -تعريف األهمية النسبية  
"عرض البيانات المالية" ومعيار المحاسبة الدولي    IAS 1أدخل مجلس المعايير الدولية للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

IAS 8    لألهمية النسبية في جميع التقديرات المحاسبية واألخطاء" والتي تستخدم تعريفاً متسقاً  "السياسات المحاسبية، والتغييرات في 
ارير المالية الدولية وإطار مفاهيم التقرير المالي، وتوضح متى تكون المعلومات ذات أهمية نسبية، وتضّمن بعض اإلرشادات  معايير التق

 بشأن المعلومات غير ذات أهمية نسبية.  IAS 1الواردة في معيار المحاسبة الدولي  
 . الشركةلم ينتج عن تطبيق هذا التعديل أي أثر جوهري على 

 

 IFRS 3تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي  –  تعريف األعمال
يتطلب التعريف المعدَّل لألعمال أن تتضمن عملية االستحواذ مدخل وآلية جوهرية يسهمان معاً بشكل كبير في القدرة على إنتاج مخرجات.  

يد إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى،  تم تعديل تعريف مصطلح "المخرجات" للتركيز على السلع والخدمات المقدمة للعمالء، وتول
ويستبعد العائدات في شكل انخفاض التكاليف والفوائد االقتصادية األخرى. ومن المرجح أن تؤدي التعديالت إلى اعتبار المزيد من عمليات 

 االستحواذ بمثابة عمليات شراء لألصول. 
. الشركةلم ينتج عن تطبيق هذا التعديل أي أثر جوهري على 
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 )تتمة(  أسس اإلعداد والسيـاسات المـحـاسبـيـة الهامة  2
 

 )تتمة(  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.2
 

،  IFRS 9، ومعيار التقارير المالية الدولي  IFRS 7تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي    -اإلصالح على سعر الفائدة القياسي  
   IAS 39ومعيار المحاسبة الدولي  

"األدوات المالية: اإلفصاحات"، ومعيار التقارير المالية الدولي   IFRS 7توفر التعديالت التي أُدخلت على معيار التقارير المالية الدولي  
IFRS 9    الدولي المحاسبة  ومعيار  المالية"،  يتعلق    IAS 39"األدوات  فيما  معينة  إعفاءات  والقياس"  االعتراف  المالية:  "األدوات 

 على سعر الفائدة القياسي.  باإلصالحات 
وتتصل اإلعفاءات بمحاسبة التحوط ولها أثر في أن اإلصالحات ال ينبغي أن تؤدي عموماً إلى إنهاء محاسبة التحوط. غير أنه ينبغي أن  

 يستمر تسجيل أي عدم فعالية لتحوط في بيان الدخل. 
 . الشركةلم ينتج عن تطبيق هذا التعديل أي أثر جوهري على 

 
 فاهيم التقرير المالي المعدل إطار م

أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة إطاراً مفاهيمياً معدالً سيستخدم في قرارات وضع المعايير بأثر فوري. ولن تطرأ أي تغييرات  
المحاسبية للعمليات أو األحداث أو  على أي من المعايير المحاسبية الحالية، غير أن المنشآت التي تعتمد على اإلطار في تحديد سياساتها  

كانون    1الظروف التي لم يتم التعامل معها بطريقة أخرى في إطار المعايير المحاسبية، ستحتاج إلى تطبيق اإلطار المعدل اعتباراً من  
 إلطار المعدل. . وسيتعين على هذه المنشآت أن تنظر فيما إذا كانت سياساتها المحاسبية ال تزال مالئمة بموجب ا2020الثاني 

 . الشركةلم ينتج عن تطبيق هذا التعديل أي أثر جوهري على 
 

 المتطلبات المقبلة )صادرة وغير ملزمة للتطبيق بعد( 
في فترات التقارير المالية السنوية المنتهية في    غير ملزمة، كانت المعايير والتفسيرات التالية قد صدرت ولكنها  2020أيار    31بتاريخ  
 . 2020ل كانون األو  31
 

  "عقود التأمين"  IFRS 17معيار التقارير المالية الدولي  
ويتطلب      "عقود التأمين"   IFRS 4كبديل لمعيار التقارير المالية الدولي    2017في أيار     IFRS 17معيار التقارير المالية الدولي   صدر 

 فترات التقارير المالية. هذا المعيار نموذج قياس حالي يعاد فيه قياس التقديرات في كل فترة من 
يسمح المعيار باالختيار بين االعتراف بالتغيرات في معدالت الخصم في بيان الدخل أو مباشرة في بيان الدخل الشامل اآلخر. ومن المرجح  

كما يُسمح بنهج .  IFRS 9أن يعكس هذا االختيار كيفية حساب شركات التأمين ألصولها المالية بموجب ومعيار التقارير المالية الدولي  
ن  اختياري مبسط لتوزيع أقساط التأمين فيما يتعلق بالتزامات التغطية المتبقية للعقود القصيرة المدة، التي عادة ما يكون مكتتب عليها م

 .قبل مؤمنين على غير تأمين الحياة 
ب بها المؤمنون على الحياة، حيث يتقاسم حاملو  هناك تعديل لنموذج القياس العام المسمى "نهج الرسوم المتغيرة" لبعض العقود التي يكتت 

ود  بوالص التأمين عوائد البنود األساسية. وعند تطبيق نهج الرسوم المتغيرة، يتم تضمين حصة المنشأة في التغيرات في القيمة العادلة للبن 
موذج من المرجح أن تكون أقل تقلبا مما هي  األساسية في هامش الخدمة التعاقدية. ولذلك فإن نتائج شركات التأمين التي تستخدم هذا الن 

 .عليه في إطار النموذج العام
وستؤثر القواعد الجديدة على البيانات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية لجميع المنشآت التي تصدر عقود تأمين أو عقود استثمار ذات  

 .ميزات المشاركة االختيارية
 . الشركة. ليس لهذا المعيار أي أثر على 2023ثاني كانون ال 1هذا المعيار نافذ للتطبيق في 

 
 IFRS 16تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي  -  Covid-19امتيازات اإليجار المرتبطة بـ 

، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. وتأخذ هذه االمتيازات أشكاال متنوعة، منها إجازات الدفع وتأجيل مدفوعات  Covid-19نتيجة لوباء  
"عقود اإليجار"،    IFRS 16، أدخل مجلس المعايير الدولية للمحاسبة تعديالً على معيار التقارير المالية الدولي  2020اإليجار. وفي أيار  

ر معاملة امتيازات اإليجار المؤهلة بنفس الطريقة التي كانت ستعامل بها فيما لو لم تكن تعديالت على اإليجار.  والذي يتيح للمستأجرين خيا
 وفي حاالت كثيرة، يؤدي ذلك إلى اعتبار االمتيازات دفعات إيجار متغيرة في الفترة التي تمنح فيها.

سواء ُطبقت هذه الوسائل على جميع امتيازات اإليجار المؤهلة، أو إذا  ويتعين على المنشآت التي تطبق الوسائل العملية أن تفصح عنها،  
لم يكن األمر كذلك، يجب اإلفصاح عن معلومات عن طبيعة العقود التي ُطب ّقت عليها، باإلضافة إلى المبلغ المعترف به في بيان الدخل  

 والناتج عن امتيازات اإليجار. 
. الشركة، إال أنه غير ملزم. ليس لهذا التعديل أي أثر على 2020حزيران  1ا التعديل نافذ للتطبيق في على الرغم من كون هذ
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 )تتمة(  أسس اإلعداد والسيـاسات المـحـاسبـيـة الهامة  2
 

 )تتمة(   المتطلبات المقبلة )صادرة وغير ملزمة للتطبيق بعد( 2.3
 

 IAS 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة  
"عرض البيانات المالية" أن االلتزامات تصنف كمتداولة أو غير    IAS 1توضح التعديالت المحدودة المدخلة على معيار المحاسبة الدولي  

المالية  متداولة تبعاً للحقوق الموجودة في نهاية فترة التقارير المالية. ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث بعد تاريخ التقارير  
عندما يشير إلى    IAS 1أيضاً ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي    )مثل الحصول على إعفاء أو خرق االلتزام التعاقدي(. وتوضح التعديالت

 "تسوية" االلتزام. 
يد  يمكن أن تؤثر التعديالت على تصنيف االلتزامات، وال سيما بالنسبة للمنشآت التي كانت سابقاً تأخذ نوايا اإلدارة في االعتبار عند تحد

 إلى حقوق ملكية.  التصنيف، وبالنسبة لبعض االلتزامات التي يمكن تحويلها
الدولي   المحاسبة  معيار  في  الواردة  العادية  للمتطلبات  وفقاً  رجعي  بأثر  التعديالت  هذه  تطبيق  المحاسبية،    IAS 8يجب  "السياسات 

 والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء". 
 . الشركةهذه التعديالت أثر جوهري على . من غير المتوقع أن يكون ل2023كانون الثاني  1هذه التعديالت نافذة للتطبيق في 

 
 IAS 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   - العقارات واآالالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المستهدف 

الدولي   المحاسبة  التعديالت على معيار  بنود  IAS 16تمنع  بند من  تكلفة  تخصم من  أن  المنشأة من  واآالالت والمعدات"    "العقارات 
توضح   كما  المستهدف.  لالستخدام  المنشأة لألصل  إعداد  أثناء  المنتجة  البنود  بيع  من  متأتية  أي عائدات  والمعدات  واآالالت  العقارات 
التعديالت أن على المنشأة أن "تختبر ما إذا كان األصل يعمل بشكل صحيح" عندما تقيّم األداء التقني والمادي لألصل. وال صلة لألداء  

 صل بهذا التقييم.المالي لأل
على المنشآت اإلفصاح بشكل منفصل عن مبالغ العائدات والتكاليف المتصلة بالبنود المنتجة التي ال تشكل مخرجاً من األنشطة العادية  

 للمنشأة.
 . كةالشر. من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على 2022كانون الثاني  1هذه التعديالت نافذة للتطبيق في 

 
 IFRS 3التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي   - اإلشارة إلى إطار مفاهيم التقرير المالي 

لتحديث اإلشارات إلى إطار مفاهيم التقرير المالي    "تجميع األعمال"  IFRS 3تم إدخال تعديالت طفيفة على معيار التقارير المالية الدولي  
"المخصصات وااللتزامات    IAS 37وإضافة استثناء من االعتراف بااللتزامات وااللتزامات المحتملة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  

 العتراف باألصول المحتملة. "الرسوم". وتؤكد التعديالت أيضاً أنه ال ينبغي ا 21المحتملة واألصول المحتملة"، والتفسيرات 
 . الشركة. من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على 2022كانون الثاني  1هذه التعديالت نافذة للتطبيق في 

 
   IAS 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  - تكلفة الوفاء بالعقد  –العقود غير المجدية 

أن التكاليف المباشرة للوفاء بالعقد تتضمن التكاليف اإلضافية للوفاء بالعقد وتخصيص    IAS 37يوضح تعديل معيار المحاسبة الدولي  
االعتر قبل  بالعقود.  بالوفاء  مباشرة  تتصل  أخرى  بأي خسارة  تكاليف  المنشأة  تعترف  مجدي،  غير  عقد  بشأن  منفصل  بمخصص  اف 

 اضمحالل في القيمة حدثت في األصول المستخدمة للوفاء بالعقد.  
 . الشركة. من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على 2022كانون الثاني  1هذه التعديالت نافذة للتطبيق في 

 
   2020-2018التقارير المالية الدولية التحسينات السنوية لمعايير 

 :  2020تم االنتهاء من التحسينات التالية في أيار 
% إللغاء االعتراف  10يوضح الرسوم التي ينبغي أن تدرج في اختبار    – "األدوات المالية"    IFRS 9• معيار التقارير المالية الدولي  

 بااللتزامات المالية.  
يسمح للمنشآت التي قامت بقياس أصولها   –"تطبيق معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة"  IFRS 1ي • معيار التقارير المالية الدول

ا من  والتزاماتها بالقيمة الدفترية المسجلة في حسابات الشركة األم، بقياس أي اختالفات في الترجمة باستخدام المبالغ التي تم التقرير عنه
 قبل الشركة األم أيضاً.  

إلغاء شرط أن تستبعد المنشآت التدفقات النقدية ألغراض الضرائب عند قياس القيمة    -الزراعة"  "  IAS 41ر المحاسبة الدولي  • معيا
 .  IAS 41العادلة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

  .2022كانون الثاني   1هذه التحسينات نافذة للتطبيق في 
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 )تتمة(  والسيـاسات المـحـاسبـيـة الهامة أسس اإلعداد   2
 

 أهـم االجتهادات والـتقـديـرات الـمحـاسـبـيـة    2.4
 

االيرادات والمصةةةةةاريف    قيمةةإن عمليةة إعةداد البيةانةات المةاليةة  تتطلةب من إدارة الشةةةةركةة القيةام بتقةديرات واجتهةادات تؤثر في  
المالية. إن عدم التأكد المتضةمن في اجتهادات وتقديرات اإلدارة قد   بياناتوالموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة في تاريخ ال

 امة في القيم الحالية للموجودات والمطلوبات المقدرة في المستقبل.يؤدي الى تعديالت ه
 

لتعديل جوهري في   قد تؤديإن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى بتاريخ بيان المركز المالي والتي 
 :ليهي كما ي القيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة 

 
 مبدأ االستمرارية 

بتقدير مدى   الشركة  إدارة  االشركة    قدرةقامت  الرغم من  في  الستمرار  على  حالة عدم  العمل على أساس مبدأ االستمرارية. وعلى 
الموارد    لديهامتأكدة من أن الشركة    الشركة  حالة عدم التيقن المستقبلية، فإن إدارةو   االستقرار التي تمر بها الجمهورية العربية السورية 

بأية أمور  المنظور.    يالمستقبل  المدى  لعمل فيبا ستمرار  الاالكافية لتساعدها على   وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية 
عداد البيانات المالية  عليه، فقد تم إ  بناءً جوهرية من الممكن أن تثير شكوكاً هامة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة.  

 على أساس مبدأ االستمرارية. 
 

 أهـم الســياسـات المحاسـبـيـة   2.5
 

 العتراف باإليرادات ا . أ

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

 للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع الزبائن. يجب تطبيق السياسات التالية عند االعتراف باإليرادات: خمس خطوات  
 
 تقديم الخدمات   ▪

يتم االعتراف باإليراد الناتج عن االستشارات وخدمات الوساطة المالية عند تقديم هذه الخدمات بشكل نهائي الى الزبون أو بحسب  
 المتفق عليه لتأدية هذه الخدمة.   شروط العقد 

 
 إيرادات الفوائد  ▪

 يتم اثبات إيرادات الفوائد عندما تنشأ الفائدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.      
 
 التوزيعات عن االستثمارات    ▪

 . يتحقق اإليراد عند أحقية الشركة فى استالم هذه التوزيعات
 

 ضريبة الدخل  .ب

 

 يتعلق بضريبة الدخل لضريبة الدخل على األرباح الحقيقية النافذة في الجمهورية العربية السورية. تخضع الشركة فيما 
 

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات  
ستخدام طريقة االلتزام  ااحتساب الربح الضريبي على أساسها.  يتم احتساب الضرائب المؤجلة ب في البيانات المالية والقيمة التي يتم  

المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي    بيان  كما في تاريخ
 المركز المالي.  بيان وانين التي تم تشريعها في تاريخأو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة وبناء على الق

المركز المالي ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من    بيان  يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ
 تلك الموجودات الضريبية جزئياً أو كلياً.

 
 ذمم دائنة ومستحقات ج.    

تتم المطالبة بها من قبل  يتم إثبات المطلوب  ات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستغلة سواء تمت أم لم 
 المورد. 
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 ممتلكات ومعدات د.    

الممتلكات  ستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتم تغيير طريقة استهالك  كلفة بعد خصم اال ت الممتلكات والمعدات بال  ظهار إيتم  
  والمعدات وعمرها الزمني عند تغير نمط استهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيها وتعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات

 في التقدير المحاسبي. 

سةةتبعاده.  أية أرباح أو  غاء االعتراف باألصةةل عند اسةةتبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصةةادية متوقعة من اسةةتخدامه أو اإليتم 
سةتبعاد األصةل تحتسةب على أنها الفرق بين عوائد اسةتبعاد األصةل وقيمة األصةل المسةتبعد. تسةجل هذه األرباح أو  اخسةائر تنجم عن 

ال يتم اسةتهالك   .الخسةائر في بيان الدخل الشةامل ضةمن بند إيرادات أو مصةاريف أخرى في نفس الفترة التي تم اسةتبعاد األصةل فيها
 لمشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل.ا

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

 سنوات     5               معدات أجهزة و ▪

 سنوات   10                                    األثاث ▪

 ة سن     2     العقار المستأجر تحسينات على  ▪

 

 الموجودات غير الملموسة .    هـ

 

يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة عند شرائها بالتكلفة وفيما بعد يتم تقييمها بالتكلفة مطروحا منها أية مخصصات لإلطفاء وأية  
 الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة. مخصصات متعلقة بتدني قيمتها. ويتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة 

 
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويقيد اإلطفاء في بيان الدخل الشامل.  أما الموجودات  

ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها   غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ البيانات المالية
بيان الدخل الشامل.  كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نهاية كل سنة ويتم إجراء أية   في 

االقتصادية    المنافع   إطفاء تعديالت على الفترات الالحقة.  يتم تغيير طريقة إطفاء األصل غير الملموس وعمره الزمني عند تغير نمط  
وتعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي، كما تسجل مصاريف    ،المستقبلية المتضمنة فيه كلما كان ذلك ضروريا

 إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في بيان الدخل الشامل مع العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعة. 
 

طفاءات بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها اإلنتاجي. فيما يلي  يتم احتساب اإل 
 :األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات غير الملموسة 

 سنوات  5   برامج الكمبيوتر  ▪
 
 تدني قيم الموجودات المالية .    و
 

االئتمانية المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر،  يتم االعتراف بمخصص الخسائر 
التي    وتحتسب الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقاً للعقد وجميع التدفقات النقدية

 بمعدل الفائدة الفعال األصلي.  تتوقع الشركة استالمها، مخصومة

بالنسبة للذمم التجارية المدينة واألصول التعاقدية، تطبق الشركة المنهج المبسط لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، وتعترف بمخصص  
 المالية. الخسائر االئتمانية المتوقعة عن العمر المتبقي لهذه األدوات وذلك في تاريخ إعداد البيانات 

 
 التعامالت بالعمالت األجنبية .    ز

يتم تسجيل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث هذه التعامالت ويتم تحويل  
مالي المعلنة من قبل مصرف  أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية بأسعار صرف العمالت األجنبية السائدة في تاريخ بيان المركز ال

 سورية المركزي. يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل إلى العملة الرئيسية للشركة في بيان الدخل الشامل. 
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  عقود اإليجار  . ح

 

 الشركة كمستأجر  ▪
 

المتعلقة بأصول منخفضة   أو  باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل  الفردي لجميع عقود اإليجار،  باالعتراف والقياس  الشركة  تقوم 
 القيمة. 

مدفوعات   لتسديد  اإليجار  عقود  بالتزامات  الشركة  األصول  تعترف  باستخدام  الحق  يمثل  والذي  األصول  استخدام  وحق  اإليجار، 
 موضوع العقد. 

 
 حق استخدام األصول  ▪

 
تعترف الشركة بحق استخدام األصول في تاريخ بدء عقد اإليجار، ويتم استهالكه على أساس القسط الثابت على مدى فترة  

 أقصر. عقد اإليجارأو العمر اإلنتاجي المقدر لألصل، أيهما 
 

 التزامات عقود اإليجار  ▪
 

ر   عات اإليجا بالقيمة الحالية لمدفو تقاس هذه االلتزامات تعترف الشركة بالتزامات عقود اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار،
 المتوجب دفعها  على مدى مدة عقد اإليجار. 

 
 القيمةعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار المتعلقة بأصول منخفضة  ▪

 
شهراً أو أقل من تاريخ بدء    12تطبق الشركة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل بالنسبة للعقود التي تبلغ مدتها  

بأصول   المتعلقة  اإليجار  بعقود  باالعتراف  المتعلق  اإلعفاء  أيضاً  الشركة  تطبق  كما  خيار شراء،  تحتوي على  وال  العقد 
 منخفضة القيمة. 

 

 النقد وما في حكمه .    ط

من تاريخ   شهرأرصدة  النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة  لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه على النقد واأل
 االستحقاق األصلي. 

 
 

 التقاص  .    ي

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق  
 ق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت. ي تحقلالقانونية الملزمة والنية لتسويتها على أساس التقاص 

 
 قيم الموجودات غير المالية  تدني . ك
 

قيمة األصل. وإذا وجد أي مؤشر من هذا    تدنيبتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية    بيان المركز الماليتقوم الشركة في تاريخ  
ة القابلة لالسترداد  في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من القيم، من األصل ستردادالنوع، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لال

 يتم االعتراف بتدني قيمة األصل حتى تعادل القيمة القابلة لالسترداد. 
في تاريخ كل بيان مركز مالي، يتم تقييم ما إذا كانت توجد أية داللة على أن خسارة تدني تم االعتراف بها في السنوات السابقة ألصل،  

 ا وجدت هذه الحالة، تقوم الشركة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصل. عدا الشهرة، لم تعد توجد أو أنها قد انخفضت، وإذ

يجب عكس خسارة التدني المعترف بها ألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل لالسترداد  
 تم زيادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغه القابل لالسترداد. منذ االعتراف بآخر خسارة في تدني القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك، ت 
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 إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية .    ل

 

 األصول المالية  ▪
 

حسب مقتضى    – يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المتشابهة  
 الحال( عند: 

 انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي، أو  -
ستالم التدفقات النقدية لألصل المالي، أو تحمل مسؤولية دفع التدفقات النقدية بالكامل لطرف ثالث  ابنقل الحقوق ب   شركةقيام ال -

بنقل جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل    شركة م ال حال استالمها بدون تأخير جوهري من خالل ترتيبات تحويل، وإما )أ( قيا
بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع األصل المالي بشكل جوهري، لكن    شركة قم الت المالي بشكل جوهري، أو )ب( إذا لم  

 بتحويل السيطرة على األصل.  تقام
 

بمخاطر    تقيم فيما إذا احتفظ ت   اي ترتيبات تحويل، فإنهف  تدخل  ابنقل حقوق استالم التدفقات النقدية ألصل أو أنه  شركةقوم الت عندما  
بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية األصل بشكل جوهري، ولم تحول    شركة قم الت ومنافع ملكية األصل والى أي مدى. إذا لم  

ال فإن  المنقول،  إلى حد  ت   شركةالسيطرة على األصل  المنقول  باألصل  باالعتراف  الحالة،    امشاركتهستمر  قوم  ت المستمرة. في هذه 
أيضاً باالعتراف بااللتزام المصاحب. يتم تقييم األصل المنقول وااللتزام المصاحب على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات    شركة ال

 . شركةالمحتفظ بها من قبل ال
 

بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو أكبر قيمة يمكن أن يطلب من  يتم تقييم المشاركة المستمرة التي لها شكل ضمان لألصل المنقول  
 ، أيهما أقل. ادفعه شركة ال

 

 االلتزامات المالية  ▪

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

 الشامل. 
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 المصارفنقد وأرصدة لدى      3
 2020 

 ليرة سورية  

  

 11,757,335 لدى البنوك حسابات جارية 
 76,126,885 عمالء  -  لدى البنوك حسابات جارية 

 87,884,220 
 

 
 مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 4

 
 2020 

 ليرة سورية  

  

ً مصاريف مدفوعة مقدم  925,412 ا

 162,304 يرادات فوائد مستحقة إ

 35,065 ذمم مدينة أخرى 

 1,122,781 

 

 موجودات غير متداولة أخرى 5
 

 2020 

 ليرة سورية  

  

 4,464,000 مينات صندوق ضمان التسوية * أت 
 140,000,000 تأمينات نقدية ** 

 (31,500) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 144,432,500 

 
لنظام الداخلي لصندوق ضمان  ا الجزء غير المتداول من المساهمة النقدية بصندوق ضمان التسوية والمحتسبة بناًء على    يمثل الرصيد *  

 ليرة سورية.    4,464,000وقد بلغت قيمتها    التسوية وقرار مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية 
   كفاالت مصرفية لهيئة األوراق واألسواق المالية ولصندوق ضمان التسوية. ** يمثل المبلغ تأمينات نقدية لدى مصارف محلية لقاء إصدار  
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 معداتممتلكات و  6
  

العقار   على  تحسينات 
 المستأجر 

 المجموع    أثاث   أجهزة ومعدات  

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية 

 التكلفة 

 

 

 

 

 

 

 

 -   -   -   -  رصيد بداية الفترة

 93,707,045  22,111,970  28,734,440  42,860,635 اإلضافات 

كانون األول    31كما في  
2020 42,860,635  28,734,440  22,111,970  93,707,045  

  

 

 

 

 

 

 االستهالك 

 

 

 

 

 

 

 

 -   -   -   - رصيد بداية الفترة

 26,079,795  2,217,254  5,465,013  18,397,528 اإلضافات 

كانون األول    31كما في  
2020 18,397,528  5,465,013  2,217,254  26,079,795 

في  القيمة الدفترية كما  
 67,627,250  19,894,716  23,269,427  24,463,107 2020كانون األول    31

 
 موجودات غير ملموسة 7
 

 برامج كمبيوتر  

 ليرة سورية  
  التكلفة  

 - رصيد بداية الفترة 

 19,694,000 اإلضافات  

  

 2020كانون األول  31كما في الرصيد 
 19,694,000 

 إلطفاءات ا
 

 - الفترة رصيد بداية 

 3,785,680 اإلضافات  

  

 3,785,680 2020كانون األول  31كما في الرصيد 

 15,908,320 2020كانون األول    31كما في    القيمة الدفترية 
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 حق استخدام األصول 8
 2020 

 ليرة سورية  
  

 - الرصيد في بداية الفترة 

 22,800,000 اإلضافات  
 (14,009,216) استهالك حق استخدام األصول  جمعم

 8,790,784 2020كانون األول  31كما في الرصيد 

 
 

 مستحقة وذمم دائنة أخرىمصاريف   9
 

 2020 

 ليرة سورية  

  

 73,170,614 ذمم عمالء دائنة
 10,541,717 حسابات دائنة لجهات حكومية 

 7,681,459 مصاريف مستحقة غير مدفوعة 
 743,564 مشتريات ومبيعات التسوية 

 
92,137,354 

 

 
 رأس المال المدفوع 10

 

 : كما يلي ةموزع سهم  2,700,000ليرة سورية مؤلف من  270,000,000تأسست الشركة برأسمال قدره 
 

 المبلغ   األسهمعدد   نسبة الملكية  
 ليرة سورية      % 

      
 137,700,000  1,377,000  %51 شركة أسيريا الشرق القابضة  - رأس المال المدفوع 

 54,000,000  540,000  %20 لؤي حبال السيد  - رأس المال المدفوع 

 27,000,000  270,000  %10 السيد باسم زيتون - رأس المال المدفوع 

 27,000,000  270,000  %10 شركة منا ون ليمتد - رأس المال المدفوع 

 10,800,000  108,000  %4 السيد محمد قرواني - رأس المال المدفوع 

 13,500,000  135,000  %5 محمد طارق الحموي السيد  - رأس المال المدفوع 

 100%  2,700,000  270,000,000 

 

فسخ تسجيل األسهم العائدة للسيد باسم زيتون وإعادة تسجيلها بأسم السيد آالن فياض   2020تشرين األول    13تم بتاريخ  
 المدنية بدمشق.الصادر عن محكمة البداية  2315أساس رقم   411وذلك بموجب قرار رقم 
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 عموالت التداول 11
 

 للفترة منذ التأسيس  
 2020كانون األول  31ولغاية 

 ليرة سورية  

  

 30,076,704                شراء  - عمولة التداول
 18,168,557               بيع - عمولة التداول

 48,245,261 

 
 اإليرادات األخرى 12

 
 للفترة منذ التأسيس  

 2020كانون األول  31ولغاية 

 ليرة سورية  

  

 1,917,725                  مينات كفاالت مصرفية/ أيرادات الفوائد الدائنة /ت إ
 150,000                     إيرادات أخرى 

 2,067,725 

 
 

 

 مصاريف التأسيس 13
 

  المصاريف ، وتم خالل االجتماع الموافقة على إقرار كافة  2019آب    1انعقد اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للشركة بتاريخ  
 التأسيسية.

 
 

 نفقات الموظفين 14
 

 للفترة منذ التأسيس  
 2020كانون األول  31ولغاية 

 ليرة سورية  

  

 18,552,202 الرواتب واألجور 
 12,291,810 تعويض مواصالت 
 9,644,400 تعويض تخصص 
 9,180,068 تعويض موبايل

 7,157,113 مكافآت 
 2,078,922 مصروف تأمينات اجتماعية 

 768,579 التأمين الصحي
 4,846,080 تعويضات ونفقات أخرى 

 64,519,174 
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 إدارية وعموميةمصاريف   15
 

 للفترة منذ التأسيس  
 2020كانون األول  31ولغاية 

 ليرة سورية  

  
 7,820,000 مصاريف سوق دمشق لألوراق المالية

 5,000,000 مصاريف التدقيق واالستشارات 
 4,537,991 مصاريف تجديد الكفاالت المصرفية 

 3,628,870 مصاريف هيئة األوراق واألسواق المالية  
 3,606,343 االلكترونيةاتعاب دعم تقني و صيانة األجهزة 

 3,553,500 مصاريف قانونية 
 3,074,596 مصاريف هاتف ومياه وكهرباء

 2,552,925 قرطاسية ومطبوعات 
 965,995 أدوات ومستلزمات مطبخ وتنظيف 
 590,939 رسوم وعموالت دوائر حكومية 

 573,380 مصاريف ضيافة 
 438,000 مصاريف وقود 

 382,750 مصروف مواصالت 
 145,000 مصاريف صيانة متنوعة 

 1,136,109 مصاريف أخرى 

 38,006,398 

 
 

 إيراد ضريبي مؤجل 16
 

 :ةالضريبي خسارةمع ال ةالمحاسبي الخسارةملخص تسوية 
 للفترة منذ التأسيس  

 2020كانون األول  31ولغاية 

 ليرة سورية  
  

 (97,722,771) قبل الضريبة   الفترة خسارة  
  ينزل: 

 (1,253,728) رسم طابع رأس المال 
 (1,917,725) فوائد المصارف 

 الخسارة الضريبية للفترة
 
(100,894,224 ) 

 % 22 الفعلي  الضريبة معدل

  
 22,196,729 اإليراد الضريبي المؤجل 
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 األطراف ذات العالقة   17
 

تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان لها القدرة على السيييةرة أم ممار يية  هوذ عاد عتد اتااذ القراراتض تتاييما األطراف ذات العالقة  

 ضالشركةيا في سي ن  هوذاً عاماً مأعااء مجلس اإلدارة مموظهي اإلدارة الرئي وعليها المساعم يمارسالمساعميا الهاميا مالجهات التي 

 
 2020 

 ليرة سورية  
  

  بنود بيان المركز المالي : 

  المطلوبات 

 62,605,000 ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 

 62,605,000 

  
  بنود بيان الدخل الشامل: 

 455,000 إدارية وعمومية مصاريف 

 455,000 

 
 إدارة المخاطر 18

 
جزء    رتوفي والهدف الرئيسي منها هو    مستحقة غير مدفوعة وأخرى  ذمم دائنة ومصاريف   إن مطلوبات الشركة المالية الرئيسية تتضمن

فيها    من الشركة المالية )بما  للشركة. إن موجودات  الالزم  ناجمة عن  الموجودات األخرى  التمويل  ونقد وأرصدة لدى المصارف( 
 عمليات الشركة. 

 
مخاطر السيولة، ومخاطر السوق )التي تتضمن مخاطر  وإن المخاطر الرئيسية الناجمة عن أدوات الشركة المالية هي مخاطر االئتمان،  

 بمراجعة السياسات المتعلقة بإدارة هذه المخاطر كما هو ملخص أدناه:  اإلدارة العملة ومخاطر سعر الفائدة(. يقوم مجلس 
 

 ئتمان مخاطر اال . أ 
 

المركز المالي. تسعى الشركة لتقليل هذه المخاطر من خالل إيداع أموال    بيانإن المخاطر االئتمانية محصورة باألصول المالية في  
 الشركة لدى مصارف معتمدة وذات تصنيف ائتماني مرتفع.

 
 ألعمال مخاطر ا  . ب 

 

خطار الناتجة عن الظروف السياسية  األ  ومنها  بصفة عامة   الوساطة المالية تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل تؤثر على قطاع  

لك المخاطر  دارة الشركة بتقييم ت إتقوم  .األعمال واالقتصادية المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية على نتائج 

 للشركة. والمركز المالي  األعمالثرها على نتائج أمناسبة للتقليل بقدر االمكان من جراءات البشكل مستمر واتخاذ اإل

 
 مخاطر السوق  .د 

 
مالية نتيجة التغيير في أسعارها السوقية. يتأثر ال األدواتتتمثل مخاطر السوق بمخاطر تغير القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية و

   مخاطر سعر الفائدة. وقي ألداة مالية بمخاطر العملة والسعر الس 
 
 مخاطر العملة  .ه 

 
جنبية تتمثل بتذبذب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن الشركة غير معرضة  مخاطر العمالت األ

لمخاطر العمالت كون جميع موجوداتها ومطلوباتها بالليرة السورية. 
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 )تتمة( إدارة المخاطر  18
 

 مخاطر السيولة  . ج
 

 ستحقاقها. التزاماتها المالية عند اتكمن في عدم قدرة الشركة على الوفاء ب إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي 
 كانون األول:  31ستحقاق التعاقدية كما في الجدول التالي يمثل المطلوبات المالية للشركة حسب تواريخ اال

 

 شهر أ 3أقل من  2020األول  كانون 31كما في 
إلى   أشهر  3من 
 المجموع  أكثر من سنة  سنة

 ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية  
     

 92,137,354 - 2,922,420 89,214,934 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

 62,605,000 62,605,000 - - ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة

 89,214,934 2,922,420 62,605,000 154,742,354 

 
 مخاطر سعر الفائدة  .و 
 

احتمال أن تتعرض األدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت سعر الفائدة أو  إن خطر سعر الفائدة هو  
سعر الفائدة    مخاطر  الشركة  درس. ت لألج تغيرات في الربحية المستقبلية.  وتتعرض الشركة لخطر سعر الفائدة فيما يتعلق بالودائع

 لى العمالت التي تتركز فيها النقدية.  عن طريق مراقبة التغيرات في سعر الفائدة ع
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  19
 

 تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 

وت  نقد  من  المالية  الموجودات  دائنة  أتكون  ذمم  من  المالية  المطلوبات  وتتكون  أخرى،  متداولة  وموجودات  المصارف  لدى  رصدة 

ً تختلف جوهري  المالية ال . إن القيمة العادلة لألدوات غير مدفوعة وأخرى  ومصاريف مستحقة  عن قيمتها الدفترية.  ا

 

 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي في قياس واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية: 
 فعال لموجودات مماثلة. المستوى األول: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في سوق مالي  

المستوى الثاني: طرق تقييم، حيث أن المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة يمكن مالحظتها إما مباشرة أو بشكل غير  
 مباشر.  

 ق ملحوظة.  المستوى الثالث: طرق تقييم حيث أن المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة غير مبنية على معلومات سو 
 

 COVID 19تأثير فايروس كورونا المستجد     20
 

تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية  ، كما تم  2020  مطلع عام( في  COVID 19)المستجد  فايروس كورونا  تم تأكيد انتشار  

 . 2020آذار  خالل شهر   كجائحة

( باتخاذ إجراءات احترازية للحد من سرعة  COVID 19)المستجد  قام الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفايروس كورونا  

  انعكس سلباً على أنشطة هذه الفعاليات، وقد    أثرانتشار الفايروس تتضمن اإلغالق المؤقت لبعض الفعاليات االقتصادية والتجارية، مما  

 . على نتائج الشركة لآلثار المحتملة كمي، لكن من الصعب عملياً تقديم أي تقدير الشركةهذا األثر على 
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