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 معلومات عن الشركة .1
 

تم تأسيس شركة ضمان الشام للوساطة والخدمات المالية المحدودة المسؤولية )"الشركة"( في الجمهورية العربية السورية بموجب 
والتجارة رقم   األول  30تاريخ    /2862/قرار وزارة االقتصاد  المسؤولية  2008  تشرين  الشركة مسجلة كشركة محدودة  إن   .

ال رقم  بموجب  التجاري  قدره  2010آذار    9تاريخ   9515سجل  إلى   140,000,000  برأسمال  زيادته  تمت  سورية   ليرة 
 :  التالية نشطةاأل الشركة  تمارس. 2015خالل عام  ليرة سورية  165,000,000

 

 تقديم االستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالية.  -
 ولحساب الغير.الوساطة في األوراق المالية لحساب الشركة ممارسة  -
 إدارة اإلصدارات األولية دون تعهد بالتغطية.  -

 

 . 2008تشرين األول  14منحت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية الشركة الموافقة األولية على التأسيس بتاريخ 

 . 2009أذار    30/م( بتاريخ  54القرار رقم ) وتم منح الشركة الترخيص النهائي من قبل هيئة األوراق واألسواق المالية السورية بموجب  

  2009تشرين األول    11/ تاريخ  471كما حصلت الشركة على العضوية لدى سوق دمشق لألوراق المالية بموجب القرار رقم /
 . 2010حزيران  6/ ت بتاريخ 579وعلى العضوية لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي بموجب القرار رقم  

 /م الصادر عن هيئة األوراق واألسواق المالية. 76بقرار رقم / 2010آب  2في  باشرت الشركة أعمالها

تجميد نشاطي تقديم االستشارات وتحليل   2011تشرين األول    5بتاريخ    و  -ر/    1266بموجب القرار رقم  قرر مجلس المفوضين  
ا. وافق مجلس المفوضين همئتعهد بالتغطية، دون إلغالية دون  ونشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالية وإدارة اإلصدارات األو

 . 2015آب   18م تاريخ / 102د بالتغطية بموجب القرار رقم ولية دون تعهاأل دارة االصداراتإعلى تفعيل نشاط 
  .حوش بالس 653درعا العقار رقم  استراد -ريف دمشق عنوان الشركة المختار هو 

 المساهمة المغفلة القابضة. ة شام تعتبر الشركة شركة تابعة لشرك
 

 أسس اإلعداد والسيـاسات المـحـاسبـيـة الهامة  2
 

 أسس إعداد البيانات المالية 2.1
 

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

والتي    بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية  
 شركة. تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات المالية. إن الليرة السورية هي عملة إظهار البيانات المالية والتي تمثل العملة الرئيسية لل

 .للشركةتم عرض البيانات المالية بالليرة السورية وهي عملة التشغيل 

 
 التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.2

 
 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

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

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

 : "تعريف األعمال" 3التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 
الدولي رقم   المالية  التقارير  التعديل على معيار  أنه كي يتم    3يوضح هذا  اعتبار مجموعة متكاملة من األنشطة  "اندماج األعمال" 

واألصول المستحوذ عليها كأعمال، فإنها يجب أن تشمل كحد أدنى على مدخالت وعملية جوهرية تساهمان معاً بشكل كبير في القدرة  
ت  على إنتاج مخرجات. عالوةً على ذلك، فإن هذا التعديل يوضح أن األعمال ممكن أن تكون موجودة دون تضمين جميع المدخال
ية  والعمليات الالزمة إلنتاج المخرجات. ليس لهذه التعديالت أي أثر على البيانات المالية للشركة، ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبل

 في حال دخول الشركة في أية اندماجات ألعمالها.
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 أسس اإلعداد والسيـاسات المـحـاسبـيـة الهامة )تتمة( 2
 

 التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )تتمة( 2.2
 

 )تتمة(  المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

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

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

تتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و/أو حجم التدفقات النقدية المعيارية للبند المغطى 
 التحوط. ليس لهذه التعديالت أثر على البيانات المالية للشركة حيث أنها ال تمتلك أية عالقات تحوط من معدل الفائدة.بالتحوط أو أداة  

 

 : تعريف كلمة "جوهري" 8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
ينص على أن "المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تقدم التعديالت تعريفاً جديداً لما هو "جوهري" الذي 

يؤثر حذفها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للبيانات المالية المعدة لألغراض العامة بناًء 
 .على تلك البيانات المالية، والتي توفر معلومات مالية حول منشأة محددة" 

توضح التعديالت أن "الجوهرية" سوف تعتمد على طبيعة أو أهمية المعلومات، سواًء بشكل إفرادي أو مجتمعة مع معلومات أخرى، 
 في سياق البيانات المالية.

يسيين.  يعتبر الخطأ في المعلومات جوهرياً إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات المتخذة من قبل المستخدمين الرئ 
 ليس لهذه التعديالت أثر على البيانات المالية، وال يتوقع أن يكون هناك أي أثر مستقبلي على الشركة.

 

   2018آذار  29اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في 
ي معيار. الغرض من اإلطار  ال يعتبر اإلطار المفاهيمي معياراً، وال أي من المفاهيم الواردة فيه تلغي المفاهيم أو المتطلبات في أ

( في تطوير المعايير لمساعدة معدي التقارير المالية على تطوير IASBالمفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية )
سياسات محاسبية متسقة في حال عدم وجود معيار قابل للتطبيق، ولمساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها. إن ذلك  

 ر على المنشآت التي طورت سياساتها المحاسبية اعتماداً على اإلطار المفاهيمي.سيؤث
يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة والتعريفات المحدثة ومعايير االعتراف باألصول والخصوم كما يوضح 

 المالية للشركة. بعض المفاهيم الهامة. ليس لهذه التعديالت أثر على البيانات 
 

 COVID-19: امتيازات اإليجار المتعلقة بجائحة 16التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 
"تعديل على معيار   COVID-19، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات اإليجار المتعلقة بـ2020أيار  28في 

 يجار".عقود اإل  16التقارير المالية الدولي رقم 
بشأن المحاسبة عن   16تقدم هذه التعديالت إعفاء المستأجرين من تطبيق اإلرشاد الوارد في معيار التقارير المالية الدولي رقم 

. وكخيار عملي، يجوز للمستأجر  COVID-19التعديالت على عقد اإليجارالناتجة عن امتيازات اإليجار كتأثير مباشر لجائحة 
من المؤجر تمثل تعديل في عقد اإليجار. وبالتالي يقوم  COVID-19ا كانت امتيازات اإليجارالمتعلقة بـ  اختيار عدم تقييم ما إذ

المستأجر الذي يأخذ هذا االختيار بالمحاسبة عن أي تغيير في مدفوعات عقد اإليجار نتيجة امتيازات اإليجارالمتعلقة بـ 
COVID-19 إذا لم يمثل ذلك التغيير تعديالً في 16ار التقارير المالية الدولي رقم بنفس طريقة المحاسبة عن التغيير وفقاً لمعي ،

 عقد اإليجار.
. يُسمح بالتطبيق المبكر. ليس لهذا التعديل أي 2020حزيران  1يطبق هذا التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 أثر على البيانات المالية للشركة. 
 

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

ركة  فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة أو المعدلة الصادرة وغير نافذة للتطبيق حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للشركة، تعتزم الش 
 ول.تطبيق هذه المعايير، إن لزم االمر، عندما تصبح سارية المفع

 

 عقود التأمين  –  17معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
والذي يعتبر معياراً جديداً شامالً لعقود    2017في أيار    17أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقارير المالية الدولي رقم  

محل   17ندما يصبح نافذاً للتطبيق، سيحل معيار التقارير المالية الدولي رقم التأمين يغطي االعتراف والقياس، العرض واإلفصاح. ع 
على كافة أنواع عقود التأمين    17. يطبق معيار التقارير المالية الدولي رقم  2005الصادر بتاريخ    4معيار التقارير المالية الدولي رقم  

غض النظر عن نوع المنشأة التي تقوم بإصدار هذه العقود، كما يطبق أيضاً  )مثل التأمين على الحياة، التأمين المباشر وإعادة التأمين( ب
على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحتوي على ميزات مشاركة اختيارية. 
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 )تتمة(  أسس اإلعداد والسيـاسات المـحـاسبـيـة الهامة  2
 

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

 )تتمة(عقود التأمين  –  17معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
هو تقديم نموذج محاسبة لعقود    17يتضمن المعيار بعض االستثناءات في النطاق. إن الهدف العام لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 

، والذي يستند بشكل كبير 4التأمين أكثر فائدة واتساقاً بالنسبة للمؤمنين. على العكس من متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم  
يقدم نموذجاً شامالً لعقود التأمين،    17اظ على السياسات المحاسبية المحلية السابقة، فإن معيار التقارير المالية الدولي رقم  على الحف 

 هو النموذج العام، والمكمل بـ:   17يغطي كافة الجوانب المحاسبية ذات الصلة. إن جوهر معيار التقارير المالية الدولي رقم  

 اشرة التي تحتوي على ميزات المشاركة المباشرة )طريقة العموالت المتغيرة(تطبيق محدد للعقود المب  •

 طريقة مبسطة )طريقة توزيع األقساط( بشكل رئيسي للعقود قصيرة األمد.  •
 

بعرض    مع اإللزام   2023كانون الثاني    1نافذ التطبيق للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد    17إن معيار التقارير المالية الدولي رقم  
بنفس أو قبل تاريخ    15و   9أرقام المقارنة. يسمح بالتطبيق المبكر، بشرط ان تقوم المنشأة بتطبيق معياري التقارير المالية الدوليين  

 . إن هذا المعيار غير قابل للتطبيق على الشركة.17البدء بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم  
 

 أو غير متداولة كمتداولة : تصنيف المطلوبات 1لي رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدو
من معيار المحاسبة الدولي رقم    76إلى    69تعديالت على الفقرات من    2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في كانون الثاني  

 التعديالت:لتحديد المتطلبات من أجل تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. توضح هذه    1
 المقصود بالحق في تأجيل التسوية 

  الفترة المالية  ن حق التأجيل يجب أن يكون موجوداً في نهاية أ 

  أن هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل 

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

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

 3معيار التقارير المالية الدولي رقم   التعديالت على -إلطار المفاهيمي إلى ااإلشارة 
إشارة    - "اندماج االعمال"  3، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  2020في أيار  

،  1989إلشارة إلى "إطار إعداد وعرض البيانات المالية" الصادر في عام  إلى اإلطار المفاهيمي. تهدف هذه التعديالت إلى استبدال ا
 دون تغيير جوهري في متطلباته.  2018باإلشارة إلى "اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية" الصادر في آذار  

وتطبق بأثر مستقبلي. من غير    2022كانون الثاني    1إن هذه التعديالت سارية المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على البيانات المالية للشركة. 

 
 16معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت على  –الممتلكات واآلالت والمعدات: العوائد ما قبل االستخدام 

العوائد ما قبل االستخدام"، والذي يحظر على   – "الممتلكات واآلالت والمعدات  ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  2020في أيار  
المنشآت أن تخصم من تكلفة أي من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أية عائدات من بيع البنود التي تنتج خالل إيصال األصل إلى  

بدالً من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنود وتكاليف  موقع التشغيل وجعله جاهزاً للتشغيل بالطريقة التي تريدها اإلدارة. و 
 تجهيزها في بيان األرباح أو الخسائر.

 

، ويجب أن يطبق بأثر رجعي على  2022كانون الثاني  1إن هذا التعديل ساري المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 
حت متاحة لالستخدام في أو بعد الفترة األولى المعروضة في البيانات المالية للمنشأة عندما  بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي أصب 

 .البيانات المالية للشركة تقوم بتطبيق هذا التعديل للمرة األولى. من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على  
 

 37معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت على   -تكاليف إتمام العقد  -العقود المثقلة بااللتزامات 
لتحديد التكاليف التي يجب على    37، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  2020في أيار  

 المنشأة تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد مثقالً بااللتزامات أو متكبداً خسائر.
التعديالت "طريقة التكلفة ذات العالقة المباشرة". تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرةً بعقد تقديم سلع أو خدمات كالً من التكاليف تطبق  

لم يتم  اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرةً بعمليات العقد. ال ترتبط التكاليف العامة واإلدارية مباشرةً بالعقد ويتم استبعادها ما 
 يلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.تحم

. من غير المتوقع أن يكون لهذه 2022كانون الثاني   1إن هذه التعديالت سارية المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 . البيانات المالية للشركة التعديالت أثر جوهري على  
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 )تتمة(  لسيـاسات المـحـاسبـيـة الهامة أسس اإلعداد وا  2
 

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

المعايير المنشأة التابعة التي تطبق    – "تبني معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى"    1معيار التقارير المالية الدولي رقم  
 الدولية للمرة األولى

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

أن تقوم بقياس فروقات الترجمة المتراكمة باستخدام المبلغ   1)أ(" من معيار التقارير المالية الدولي رقم  16اختارت تطبيق الفقرة "د 
الدولية. يطبق هذا المعروض في القوائم المالية للمنشأة األم، بناًء على تاريخ تحول المنشأة األم إلى تطبيق معايير التقارير المالية  

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

 
 %" إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 10رسوم "اختبار    - "األدوات المالية "  9معيار التقارير المالية الدولي رقم  
على معايير التقارير المالية الدولية، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً    2020- 2018كجزء من تحسيناته السنوية دورة  

. يوضح هذا التعديل الرسوم التي تُضمنُها المنشأة عندما تقَيم ما إذا كانت شروط االلتزام  9التقارير المالية الدولي رقم  على معيار  
المالي الجديد أو المعدل تختلف بشكل جوهري عن شروط االلتزام المالي األصلي. تتضمن هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة 

ما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض أحدهما بالنيابة عن اآلخر. تطبق بين المقترض والمقرض، ب 
المنشأة هذا  المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو مبادلتها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها  

 التعديل للمرة األولى. 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2022كانون الثاني   1هذا التعديل ساري المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  إن  

 من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على الشركة. 
 

 أهم االجتهادات والتقديرات المحاسبية 2.4
 

ة الـي اـنات الـم ة إـعداد البـي ــاريف   إن عملـي ديرات واجتـهادات تؤثر في قيـمة االيرادات والمصـــ ام بتـق تتطـلب من إدارة الشـــــرـكة القـي
والموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة في تاريخ البيانات المالية. إن عدم التأكد المتـضمن في اجتهادات وتقديرات اإلدارة 

 المطلوبات المقدرة في المستقبل.قد يؤدي الى تعديالت هامة في القيم الحالية للموجودات و
 

إن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى بتاريخ بيان المركز المالي والتي قد تؤدي لتعديل جوهري 
 في القيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة هي كما يلي: 

 
 ليةتدني قيم الموجودات غير الما

 
تقوم الشركة في تاريخ البيانات المالية بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية تدني قيمة األصل. وإذا وجد أي مؤشر من هذا  
النوع، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل. في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من القيمة القابلة لالسترداد 

 تراف بتدني قيمة األصل حتى تعادل القيمة القابلة لالسترداد. يتم االع
 

في تاريخ كل بيان مركز مالي، يتم تقييم ما إذا كانت توجد أية داللة على أن خسارة تدني معترف بها ألصل في السنوات السابقة،  
 الشركة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصل.عدا عن الشهرة، لم تعد توجد أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة، تقوم  

يجب عكس خسارة التدني المعترف بها لألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل لالسترداد 
 ألصل إلى مبلغه القابل لالسترداد. منذ االعتراف بآخر خسارة في تدني القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك يجب زيادة المبلغ المرحل ل
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 )تتمة(  أسس اإلعداد والسيـاسات المـحـاسبـيـة الهامة  2
 

 )تتمة( أهم االجتهادات والتقديرات المحاسبية 2.4
 

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

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

إلدارة ليست على دراية  الموارد الكافية لتساعدها على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن ا

بأية امور جوهرية من الممكن أن تثير شكوكاً هامة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناًء عليه، فقد تم إعداد  

 البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

 

 الثابتة  موجوداتاألعمار المقدرة الستخدام ال
بتحديد األ الشركة  إدارة  للتقوم  المقدرة  التقدير بعد األخذ بعين   موجوداتعمار  تحديد هذا  يتم  الثابتة لغرض حساب االستهالك. 

. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار المقدرة بشكل سنوي ويتم تعديل للموجوداتاالستخدام المتوقع والمتراكم    االعتبار
   بأن األعمار المقدرة تختلف عن التقديرات السابقة.  نسب االستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة

 
 الضرائب

هناك فرضيات غير مؤكدة فيما يتعلق بتفسير قوانين الضرائب وكذلك مبالغ وزمن الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة. عند األخذ  
رتباطات التعاقدية الحالية وتعقيداتها، فإن الفروقات في االعتبار النطاق الواسع للعالقات التجارية الدولية، والطبيعة الطويلة األجل لال

لمخصص   تعديالت مستقبلية  تتطلب  قد  االفتراضات  لتلك  الالحقة  والتعديالت  المأخوذة مسبقا،  واالفتراضات  الفعلية  النتائج  بين 
 ضريبة الدخل المسجل مسبقا. 

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

 

  السياسات المحاسبية الهامة 2.5
 

 أعدت البيانات المالية المرفقة وفقاً ألهم السياسات المحاسبية التالية: 
 

 العقود مع الزبائناإليراد من  -أ
 تعمل الشركة في مجال خدمات الوساطة المالية والخدمات االستشارية المتعلقة باألوراق المالية. 

 

يتم االعتراف باإليرادات من العقود مع الزبائن عندما تنتقل السيطرة على الخدمات إلى العميل وبالمبلغ الذي تتوقع الشركة أن يكون 
لنموذج من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود   لها حق فيه مقابل السلع أو الخدمات المقدمة للزبائن وفقاً 

 المبرمة مع الزبائن. استنتجت الشركة أنها الطرف األصيل في الترتيبات المتعلقة بإيراداتها. 
 تقديم خدمات  ▪

  . كما يتم االعتراف باإليراد الناتج عن الناتج عن اإلستشارات المالية عند االنتهاء من تقديم الخدمة  يتم االعتراف باإليراد
 عموالت التداول عند إكمال كل معاملة.

 

 ب. المعامالت بالعمالت األجنبية 

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

 ل. مصرف سورية المركزي. يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل إلى العملة الرئيسية للشركة في بيان الدخل الشام
 

 ج. النقد وما في حكمه 
لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإن النقد وما في حكمه يشتمل على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة 

 األجل والتي لها تواريخ استحقاق لمدة ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع محسوماً منها أرصدة السحب على المكشوف.
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامةإعداد البيانات المالية وملخص أسس  .2
 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 2.5
 

 الثابتة موجوداتد. ال
استهالك الموجودات ستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتم تغيير طريقة  كلفة بعد خصم االتيتم تقييم الموجودات الثابتة بال

الثابتة وعمرها الزمني عند تغير نمط استهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيها وتعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات 
 في التقدير المحاسبي. 

 

ه أو اسلتبعاده. أية أرباح أو يتم عدم االعتراف باألصلل عند اسلتبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصلادية متوقعة من اسلتخدام
األصلل تحتسلب على أنها الفرق بين عوائد اسلتبعاد األصلل وقيمة األصلل المسلتبعد. تسلجل هذه األرباح أو  اسلتبعادخسلائر تنجم عن  

 الخسائر في بيان الدخل ضمن بند إيرادات أو مصاريف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد األصل فيها.
 

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

 سنوات 3    أجهزة كمبيوتر  ▪
 سنوات 5   األثاث والمفروشات  ▪
 سنوات 5    أجهزة ومعدات  ▪
 سنوات 5   تحسينات مقر الشركة ▪

 التشغيل.ال يتم استهالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد 
 

 غير الملموسة  هـ. الموجودات
يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة عند شرائها بالتكلفة وفيما بعد يتم تقييمها بالتكلفة مطروحا منها أية مخصصات لإلطفاء وأية 

 غير محددة.مخصصات متعلقة بتدني قيمتها. ويتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة 
 

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويقيد اإلطفاء في بيان الدخل الشامل.  أما الموجودات 
غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ البيانات المالية ويتم تسجيل أي تدني في 

ا في بيان الدخل الشامل.  كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نهاية كل سنة ويتم إجراء قيمته
الزمني عند تغير نمط   الملموس وعمره  إطفاء األصل غير  يتم تغيير طريقة  الالحقة.   الفترات  المنافع   إطفاءأية تعديالت على 

وتعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي، كما    ،منة فيه كلما كان ذلك ضروريااالقتصادية المستقبلية المتض
تسجل مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في بيان الدخل الشامل مع العناصر المشابهة لها من حيث 

 الطبيعة.
 

 و. ذمم دائنة ومستحقات 

لمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للمواد أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل  يتم إثبات االلتزامات ل
 المورد. 

 

 . ضريبة الدخل ز

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

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

ي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو  كما في تاريخ المركز المال
 تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة وبناء على القوانين التي تم تشريعها في تاريخ المركز المالي.

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

 

 . المخصصاتح

أو متوقع( ناتج عن حدث سابق وإن تكلفة تسوية االلتزام محتملة   قانونييتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام )
 ويمكن قياسها بموثوقية. 
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامةإعداد البيانات المالية وملخص أسس  .2
 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 2.5
 

 . القيم العادلةط

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

 المعامالت.  
ه يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم، وقد تشمل تلك التقنيات إنبالنسبة لألدوات المالية التي ال توجد لها سوق نشطة، ف

 أو  بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى مشابهة لها بصورة جوهرية  أو  أحدث معامالت السوق دون شروط تفضيلية
 تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج تقييم أخرى.

 

 . التقاص ي

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق 
 سوية المطلوبات في نفس الوقت.  القانونية الملزمة والنية لتسويتها على أساس التقاص لتحقيق الموجودات وت

 

 الموجودات المالية ك.
 

 االعتراف األولي 
تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية عند االعتراف األولي إلى موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة، موجودات مالية مدرجة 

   بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وموجودات مالية مدرجة 
تحدد الشركة تصنيف الموجودات المالية استناداً إلى نموذج األعمال الذي تستخدمه إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات 

 النقدية التعاقدية للموجودات المالية. 
 . 15بسعر المعاملة المحدد بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم  يتم قياس الذمم المدينة التي ال تحتوي على عنصر تمويل هام  

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

 األصلي مع الفائدة فقط" والذي يتم إجراؤه على مستوى األداة المالية الواحدة. 
عند االعتراف األولي، قد تختار الشركة تصنيف بعض االستثمارات في األسهم على نحو غير قابل لإللغاء كاستثمارات بالقيمة العادلة  

األدوات المالية:العرض،    IAS 32ل الدخل الشامل اآلخر، وذلك عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي  من خال 
وال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة. ويتم تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة. ويتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة  

 ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح المدورة عند االستبعاد، وال يتم تحميلها على بيان الدخل الشامل.   المسجلة سابقاً 
يشير نموذج أعمال الشركة إلدارة األصول المالية إلى كيفية إدارة الشركة ألصولها المالية من أجل توليد التدفقات النقدية. يحدد 

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

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

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

 الى الفائدة على أصل المبلغ القائم.
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامةإعداد البيانات المالية وملخص أسس  .2
 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 2.5
 

 )تتمة(  الموجودات المالية ك.
 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  موجودات مالية -
 أدوات الدين 

 تقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطين التاليين وأيضا لم يتم اختيار قياسها بالقيمة
 :األرباح والخسائرالعادلة من خالل  

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

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

 

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

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

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

 

 أدوات حقوق الملكية
ختار بشكل غير قابل لإللغاء  تقد    الشركةعند االعتراف األولي، بالنسبة الستثمار حقوق الملكية غير المحتفظ به للمتاجرة، فإن  

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

في هذه  وة األدوات،  جزء من كلفيمثل استرداد لكإيرادات تشغيلية أخرى عند إثبات حق الدفع، مالم يكن المتحصل من التوزيعات  
أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  ال تخضع    . الحالة، يتم االعتراف باالرباح في بيان الدخل الشامل األخر

 .لتقييم انخفاض القيمةاآلخر 
 

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

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

 

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

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

 . بيان الدخلبالقيمة العادلة في 
 

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

 

 الموجودات الماليةإلغاء االعتراف ب
يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي )أو عندما يكون ممكناً، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة( 

 عندما:
 

 األصل. ال يعود للشركة حق في استالم التدفقات النقدية من هذا  -
عندما تقوم الشركة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل أو التزامات بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل  -

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

 على التحكم بإدارة األصل. 
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامةإعداد البيانات المالية وملخص أسس  .2
 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 2.5
 
 )تتمة(  الموجودات المالية ك.
 
 )تتمة( بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية -

 
عندما تقوم الشركة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل أو التزمت باتفاقية تحويل تقوم بتقييم ما إذا كان وإلى أي  

تقم بتحويل المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل بشكل جوهري ولم تنقل قدرتها على مدى احتفظت بمخاطر ومزايا الملكية. إن لم  
التحكم بإدارة األصل، يتم االعتراف باألصل الى حد مشاركتها المستمرة في األصل. في هذه الحالة، تقوم الشركة بتسجيل االلتزام 

 أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة. المرتبط بذلك. يتم قياس األصل المستبعد وااللتزام المرتبط به على
 

يتم قياس المشاركة المستمرة التي تتخذ شكل ضمان لألصل المنقول بالقيمة الدفترية لألصل أو أكبر مقابل قد يطلب من الشركة  
 أيهما أقل.  -تسديده الى طرف ثالث 

 

 المطلوبات المالية
 االعتراف األولي 

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

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

 
 المطلوبات الماليةبإلغاء االعتراف 

يتم الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم إلغاء أو إنهاء صالحية االلتزام. عندما يستبدل التزام مالي قائم بآخر من نفس 
اللتزام القائم بشكل جوهري يتم الغاء االعتراف بااللتزام األصلي الدائن بشروط مختلفة بشكل جوهري، أو عندما تتغير شروط ا 

 واالعتراف بااللتزام الجديد، ويتم تسجيل الفرق بين القيمة الحالية لاللتزام األصلي وااللتزام الجديد في قائمة الدخل الشامل. 

 . القيمة العادلةل

 بقياس األدوات المالية كالموجودات المالية المتوفرة للبيع بناًء على قيمتها العادلة بتاريخ بيان المركز المالي.  شركةالتقوم 
إن القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في عملية منتظمة بين مشاركين في السوق بتاريخ 

 اس القيمة العادلة مبني على افتراض أن عملية بيع االصل أو نقل االلتزام تحدث في: قياس األدوات المالية. إن قي
 إما السوق األساسي لألصل أو االلتزام، -

 أو عند غياب السوق األساسي، في أكثر سوق مالئم لألصل أو االلتزام. -

 .شركةعلى أن يكون السوق األساسي أو أكثر سوق مالئم متاحاً لل
عادلة ألصل أو التزام بناًء على االفتراضات التي يعتمد عليها المشاركون في السوق عند تسعير هذه األدوات على  يتم قياس القيمة ال

 افتراض أن المشاركين في السوق يعملون على تحقيق أفضل مصالح اقتصادية لهم. 
لقياس القيمة العادلة، وتعظيم استخدام    باستخدام طرق تقييم مناسبة للظروف المحيطة والتي يتوفر لها بيانات كافية  الشركة  تقوم

 المعطيات المالئمة التي يمكن مالحظتها وتقليل استخدام المعطيات التي ال يمكن مالحظتها. 
فصاح عنها في البيانات المالية يتم تصنيفها في التسلسل الهرمي ي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلجميع الموجودات والمطلوبات الت

 العادلة، الموضح أدناه، بناًء على أقل مستوى من المعطيات التي لها تأثير جوهري على قياس القيمة العادلة ككل: للقيمة 
 (: أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في أسواق مالية نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.1المستوى ) -

ت التي لها تأثير جوهري على قياس القيمة العادلة  دنى من المعطيا(: طرق تقييم يكون فيها المستوى األ2المستوى ) -

 يمكن مالحظتها مباشرة أو بشكل غير مباشر. 

دنى من المعطيات التي لها تأثير جوهري على قياس القيمة العادلة  (: طرق تقييم يكون فيها المستوى األ3المستوى ) -

 غير ملحوظة. 
 

فيما إذا كان هناك اية تحويالت بين   شركةال  تحددبالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية بشكل متكرر،  
 مستويات التسلسل الهرمي من خالل اعادة تقييم التصنيف في نهاية كل فترة مالية. 
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 نقد في الصندوق ولدى المصارف .3
 

 2021 
 ليرة سورية 

 2020 
 ليرة سورية 

    
 617,875  1,456,094 الصندوق نقد في 

 78,111,245  62,957,697 حسابات جارية   -أرصدة لدى المصارف  

 64,413,791  78,729,120 
 28,000,000  28,000,000 ( *وأقل من سنة )   أشهر   3اوز  ج ت ي لي  ص ذات استحقاق أ   المصارف ودائع لدى  

 92,413,791  106,729,120 
 

هي ودائع   أشهر وأقل من سنة  3ذات تواريخ استحقاق أصلية تتجاوز  ودائع كفاالت    –هي تأمينات نقدية    المصارفدائع ألجل لدى  الوإن   ( *)

متوسط  وتخضع ل التسوية لقاء اصدار كفاالت مصرفية لهيئة األوراق واألسواق المالية السورية ولصندوق ضمان  مودعة    ألجلمتوسطة ا
 %(. 7: 2020) %7سعر فائدة فعلي قدره 

 التدفقات النقدية األرصدة التالية: بيانيتضمن النقد وما في حكمه المدرج في 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .4
 

فقد تم تصنيفها كموجودات مالية من خالل  تمتلك الشركة موجودات مالية على شكل أدوات حقوق ملكية تحتفظ بها الشركة ألغراض المتاجرة لذلك  
 األرباح أو الخسائر: 

 

2020  2021  

  ليرة سورية   ليرة سورية 

 أسهم شركات مدرجة في األسواق المالية المحلية:    

 قطاع البنوك   69,883,952  58,262,732

   االتصاالتقطاع  89,415,442  29,717,326

  التأمينقطاع  494,109  669,464

88,649,522  159,793,503  
 

 محتفظ   موجودات ماليةعن بيع    األرباح الناتجة  تمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المحققة من بيع  إن األرباح  
، حيث بلغت األرباح المحققة من بيع  واالتصاالت  والتأمين  المصارف  ات من أسهم شركات مدرجة في األسواق المالية المحلية في قطاع  بها

  ربحمقابل    2021كانون األول    31ليرة سورية كما في    35,213,783مبلغ    الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 .  2020كانون األول  31سورية كما في  ليرة  40,781,165بمبلغ 

 

والتي تمثل    للموجودات الفرق بين المبلغ المسجل    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةغير المحققة من  األرباح    تمثل
بتاريخ بيان    االستثماراتوالقيمة العادلة لهذه    والتأمين واالتصاالت  المصارف  اتأسهم شركات مدرجة في األسواق المالية المحلية في قطاع

  57,850,660مبلغ    ، حيث بلغت األرباح غير المحققة من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمركز المالي
 . 2020كانون األول  31سورية كما في  ليرة 20,129,901غير محققة بمبلغ  ربحمقابل  2021كانون األول  31ليرة سورية كما في  

  تأمينات نقدية وأرصدة مدينة أخرى  .5

يمثل المبلغ تأمينات نقدية لدى مصارف محلية لقاء إصدارات كفاالت مصرفية لهيئة األوراق واألسواق المالية السورية ولصندوق   (  *)
ضمان التسوية.  

 2021 
 ليرة سورية 

 2020 
 ليرة سورية 

    

 617,875                   1,456,094 الصندوق نقد في 

 78,111,245             62,957,697 حسابات جارية   -أرصدة لدى المصارف  

 64,413,791             78,729,120 

 2021 
 ليرة سورية 

 2020 
 ليرة سورية 

    

 1,609,384  1,582,186 إيرادات فوائد مستحقة وغير مقبوضة 

 7,000,000  7,000,000 ( *) تأمينات نقدية

 -  548,348 متنوعة مستحقة  إيرادات 

 ً  4,568,294  5,307,699 مصاريف مدفوعة مقدما

 14,438,233  13,177,678 
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 غير المتداولة األخرى موجوداتال .6
 

وقد بلغت  ،  2009شباط    5بتاريخ  /  238داخلي لصندوق ضمان التسوية وقرار مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية رقم /تمثل الجزء غير المتداول من المساهمة النقدية بصندوق ضمان التسوية والمحتسبة بناًء على النظام ال
 ليرة سورية.  5,545,000قيمتها 

 
 الثابتة الموجودات .7

  
 جموع مال تحسينات مقـر الشــركة  األثاث  أجهزة ومعدات  أجهزة كمبيوتر  
 ليرة سورية  ليرة سورية  سورية ليرة  ليرة سورية  ليرة سورية  

      : التكلفة

 34,965,593 25,574,190 280,000 1,940,500 7,170,903 2021كانون الثاني  1كما في 

 2,906,797 2,906,797 - - - خالل السنة اإلضافات  

 37,872,390 28,480,987 280,000 1,940,500 7,170,903 2021 األول  كانون 31كما في 

      

      ستهالك المتراكم: اال

 9,405,517 4,147,215 70,116 1,926,296 3,261,890 2021كانون الثاني  1كما في 

 6,449,730 4,953,851 56,000 14,204 1,425,677 االستهالك خالل السنة 

 15,855,249 9,101,066 126,116 1,940,500 4,687,567 2021كانون األول  31كما في 

      

      صافي القيمة الدفترية: 

      

 22,017,141 19,379,921 153,884 - 2,483,336 2021كانون األول  31كما في 

      

 25,560,076 21,426,975 209,884 14,204 3,909,013 2020كانون األول  31كما في 
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 الموجودات غير الملموسة  .8
 

 :األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات غير الملموسةفيما يلي 

 سنوات 3  برامج الكمبيوتر  ▪
 سنوات 10  حقوق ملكية تجارية  ▪

 

 

 ذمم دائنة ومستحقات .9
 

 

 العمالء لدى الشركة للقيام بعمليات بيع وشراء لألسهم. يتضمن رصيد الدفعات المقدمة من العمالء المبالغ المودعة من قبل    (*)
  

 يمثل الرصيد حصة السوق من التعامالت اليومية التي قامت بها الشركة من بيع وشراء لألسهم في السوق.    (**)

 المجموع  ملكية تجارية  حقوق برامج الكمبيوتر  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

    التكلفة: 

 2,478,390 200,000 2,278,390 2021كانون الثاني  1كما في 

 - - - خالل السنة اإلضافات  

 2,478,390 200,000 2,278,390 2021كانون األول  31كما في 

    

    اإلطفاء المتراكم: 

 2,478,390 200,000 2,278,390 2021كانون الثاني  1كما في 

 - - - اإلطفاء خالل السنة 

 2,478,390 200,000 2,278,390 201كانون األول  31كما في 

    

    صافي القيمة الدفترية: 

 - - - 2021كانون األول  31كما في 

    

 - - - 2020كانون األول  31كما في 

 2021 
 ليرة سورية 

 2020 
 ليرة سورية 

    

 11,670,494  25,945,748 ( *)  دفعات مقدمة من العمالء

 2,265,170  3,248,173 مصاريف مستحقة وغير مدفوعة 

 869,614  1,753,737 االجتماعيةمخصصات الضرائب والتأمينات 

 184,852  348,602   (**) عمولة السوق من التداول 

 3,015,883  - شيكات برسم الدفع  

 31,296,260  18,006,013 



 ضمان الشام للوساطة والخدمات المالية المحدودة المسؤوليةشركة 

 ت المالية إيضاحات حول البيانا
 2021كانون األول   31في  كما

 

20 

 ضريبة الدخل  .10

 :الضريبي الربح معالربح المحاسبي  )الخسارة المحاسبية( ملخص تسوية -أ

 2021  2020 

 ليرة سورية   ليرة سورية  
    

 44,306,763  40,539,054  صافي ربح السنة قبل الضريبة

 ( 1,783,600)  ( 1,783,611) إيرادات خاضعة لضريبة نوعية أخرى )إيرادات الفوائد( 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  غير محققة من )أرباح( 

 ( 20,129,901)  ( 57,850,660) الخسائراألرباح أو 

 ( 394,420)  ( 604,136) أرباح فروقات أسعار الصرف غير المحققة 

 21,998,842  ( 699,353 ,19) الضريبيالربح 

 -  - خسائر ضريبية مدورة 

 21,998,842  - الربح الضريبي

 4,839,745  -  % 22ضريبة الدخل 

 483,980  - % 10رسم إدارة محلية 

 483,980  - % 10رسم إعادة االعمار 

 -  5,807,705 

 26,393   ضريبة مدفوعة عن سنوات سابقة 

 5,834,098  - مصروف ضريبة الدخل 
 

 فيما يلي ملخص ألعمال التدقيق التي قامت بها الدوائر الضريبية: 
الشركة على هذا التكليف إلى لجنة الطعن خالل المهلة القانونية، وتم   ت ليرة سورية، واعترض132,683مبلغ  الشركة بدفع    ت كلف  :2010  عام

 . 2016ليرة سورية خالل شهر أيلول  117,801االجتماع مع لجنة الطعن وصدر القرار وقامت الشركة بدفع مبلغ وقدره 
ى لجنة الطعن خالل المهلة القانونية،  الشركة على هذا التكليف إل  تليرة سورية، واعترض    162,583الشركة بدفع مبلغ  تكلف  :2011  عام

 . 2016ليرة سورية خالل شهر أيلول  144,365وتم االجتماع مع لجنة الطعن وصدر القرار وقامت الشركة بدفع مبلغ وقدره 
انونية، وتم  الشركة على هذا التكليف إلى لجنة الطعن خالل المهلة الق  تليرة سورية، واعترض   89,600 الشركة بدفع مبلغ  ت كلف  :2012  عام

 . 2016ليرة سورية خالل شهر أيلول  80,014االجتماع مع لجنة الطعن وصدر القرار وقامت الشركة بدفع مبلغ وقدره 
الشركة باالعتراض إلى لجنة الطعن حيث صدر القرار وقامت الشركة    ت ليرة سورية، قام  425,539: كلفت الشركة بدفع مبلغ  2013عام  
 . 2017 خالل عام ليرة سورية   379,800مبلغ بدفع 
حيث صدر القرار  الشركة على هذا التكليف إلى لجنة الطعن    ت واعترض ليرة سورية   3,740,304بمبلغ  بدفع  : كلفت الشركة  2017عام  

 2021خالل عام ليرة سورية  5,504,335وقامت الشركة بدفع مبلغ 
الشركة باالعتراض إلى لجنة الطعن حيث صدر القرار وقامت الشركة    ت ليرة سورية، قام3,764,265: كلفت الشركة بدفع مبلغ  2018عام  

 . 2021 خالل عامليرة سورية  6,704,265بدفع مبلغ 
تم تسديد سلفة بموجب البيان األولي عن األرباح المصرح بها بمبلغ و   سورية ليرة    10,581,958بمبلغ  بدفع  : كلفت الشركة  2019عام  

لم يصدر قرار لجنة الطعن حتى   الشركة على هذا التكليف إلى لجنة الطعن خالل المهلة القانونية،   ت واعترض . ليرة سورية  5,511,990
 تاريخ إصدار البيانات المالية. 

الشركة  2020عام   كلفت  بمبلغ  و   ليرة سورية   9,275,497بمبلغ  بدفع  :  بها  المصرح  األرباح  األولي عن  البيان  بموجب  سلفة  تسديد  تم 
لم يصدر قرار لجنة الطعن حتى   الشركة على هذا التكليف إلى لجنة الطعن خالل المهلة القانونية،   ت واعترض . ليرة سورية  5,807,710

 تاريخ إصدار البيانات المالية. 
 
 

 2018و  2017لدخل المسددة عن عامي ابقة عبارة عن ضريبة إن ضريبة الدخل عن السنوات السا -
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 كما يلي:  عليها رصيد الخسائر الضريبية المدورة واإلطفاءات
 

 
خسائر  )األرباح الضريبية( ال  

 الضريبية المدورة 
إطفاء الخسائر الضريبية   

 اإلجمالي   المدورة 
 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   السنة 

2021  19,699,353  -  19,699,353 

2020  (21,998,842 )  -  (21,998,842) 

2019  (31,725,779 )  10,847,103  (20,878,676) 

2018  (152,170 )  152,170  - 

2017  (5,514,023 )  5,514,023  - 

2016  2,882,112   (2,882,112)  - 

  (36,809,349 )  13,631,184   (23,178,165) 

 مخصص ضريبة الدخل: -ب 
 

 ن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:إ
 

 2021  2020 
 ليرة سورية   ليرة سورية  

    
 5,511,989  5,807,705 كانون الثاني 1الرصيد في 

 5,834,098  - مصروف ضريبة الدخل 
 ( 5,538,382)  ( 5,807,705) المدفوع خالل السنة 

 5,807,705  - كانون األول   31الرصيد في 
 

 رأس المال المدفوع .11
 

مسدد  ليرة سورية    165,000,000بقيمة    ليرة سورية للحصة الواحدة   1,000تبلغ  حصة بقيمة اسمية    165,000  يتكون رأسمال الشركة من
 موزعاً كما يلي:   بالكامل

 القيمة 
  عدد الحصص  النسبة  ليرة سورية 

    

138,600,000 84 % الخاصة  القابضة المغفلةشركة شام المساهمة  138,600   

26,400,000 16 %  26,400 
المساهمة  شركة مجموعة شام االستثمارية 

 المغفلة الخاصة 

165,000,000 100 %  ,000651   

 
 االحتياطي القانوني .12

 

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

 

 2021 
 ليرة سورية 

 2020 
 ليرة سورية 

    

 43,912,343  39,934,918 قبل الضريبة وأرباح فروقات القطع غير المحققة  السنة  ربحصافي  
    

 4,391,234  3,993,492  10% االحتياطي القانوني
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 : السنةخالل  على االحتياطي القانونيحركة ال ويوضح الجدول التالي 
 

 2021 
 ليرة سورية 

 2020 
 ليرة سورية 

    

 2,472,720  6,863,954 الرصيد أول السنة 

 4,391,234  3,993,493 خالل السنة  الحتياطي المكون ا

 6,863,954  10,857,447 الرصيد نهاية السنة 
 

   يرادات عمولة وساطةإ .13

 يرادات توزيعات نقدية لألسهم إ .14

 كما يلي:   أطراف ذات عالقة   –  تمثل إيرادات توزيعات نقدية لألسهم حصة الشركة من توزيعات أسهم تتملكها بشركة سيرياتيل موبايل تيليكوم
 

 

 نفقات الموظفين  .15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021 
 ليرة سورية 

 2020 
 ليرة سورية 

    

 3,807,036  1,590,174 إيرادات عمولة وساطة / شراء 

 3,946,564  1,463,535 إيرادات عمولة وساطة / بيع

 3,053,709  7,753,600 

 2021 
 ليرة سورية 

 2020 
 ليرة سورية 

    

   1,657,320  2,762,200 شركة سيرياتيل موبايل تيليكوم  –توزيعات نقدية لألسهم 

 2,762,200  1,657,320   

 2021 
 ليرة سورية 

 2020 
 ليرة سورية 

    

 10,175,167  19,589,398 رواتب ومنافع وعالوات الموظفين 

 1,356,908  2,033,355 واألجور ضريبة الرواتب  

 1,518,771  2,145,947 تأمينات اجتماعية

 730,388  2,512,045 تأمين صحي

 229,170  1,141,700 السنوية  االشتراكات

 27,422,445  14,010,404 
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 مصاريف إدارية وعمومية  .16

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .17
 

   :طراف ذات العالقة والتي تضمنها بيان المركز المالي تشمللأل األرصدة المستحقة 
 

 2021 
 ليرة سورية 

 2020 
 ليرة سورية 

    

 63,206,414  69,731,080 الخاصة  شركة شام المساهمة المغفلة القابضة
 
 

 
 

 
  يلي: المعامالت التي تخص األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان المركز المالي هي كما 

 2021 
 ليرة سورية 

 2020 
 ليرة سورية 

    

  االستثماريةشركة مجموعة شام   -دفعات مقدمة من العمالء  
 5,227,759  5,227,759 الخاصة  المساهمة المغفلة 

  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجودات مالية 
 29,717,326  89,415,442  شركة سيرياتيل موبايل تيليكوم –

 

التعامالت مع األطراف ذات العالقة واإلدارة التنفيذية العليا ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة المتضمنة  اإليرادات والمصاريف التي تخص  
 في عناصر الدخل الشامل هي كما يلي: 

 

 طبيعة المعامالت  تعامالت مع أطراف ذات عالقة 
2021 

 ليرة سورية 

 2020 
 ليرة سورية 

     
 180,278  264,727 مكالمات خليوي مصاريف  موبايل تيليكوم يلريت شركة سي 

 1,150,454  - مصاريف أخرى )معلوماتية ودعم فني( المحدودة المسؤولية تك  اي شركة 

 336,526  - مصاريف إيجار  شركة صروح المساهمة المغفلة 

 6,000,000  6,000,000  نفقات الموظفين اإلدارة التنفيذية العليا

  االستثماريةشركة مجموعة شام 
 -  - إيرادات عمولة وساطة  الخاصة  المساهمة المغفلة 

 سيرياتيل موبايل تيليكومشركة 

 موجودات ماليةخسائر غير محققة من 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  

 1,279,885  41,836,087 الخسائر 
 

 

 

 2021 
 ليرة سورية 

 2020 
 ليرة سورية 

    

 2,797,983  3,084,904 مصاريف استشارية 

 1,987,783  2,676,219 الدعم الفني

 1,147,500  1,247,500 السنوية  االشتراكات

 879,600  2,421,200 صيانة

 748,145  1,587,246 عموالت مصرفية 

 102,100  331,950 مصاريف كهرباء  

 724,785  804,460 وإنترنت  اتصاالت

 484,500  667,350 قرطاسية 

 340,000  344,000 رسوم حكومية وقانونية

 336,526  - ( 17)إيضاح  إيجار

 1,605,943  2,029,044 أخرى 

 15,193,873  11,154,865 
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 التزامات محتمل أن تطرأ  .18

كانون   31)سورية    ليرة   30,000,000تتمثل بكفالة مصرفية قيمتها    ة التزامات محتمل  2021كانون األول    31يترتب على الشركة بتاريخ  
تحتفظ بها هيئة األوراق واألسواق المالية السلورية كضمان لحسللن تنفيذ التزاماتها بموجب الكفالة  (  سورية  ليرة   30,000,000  : 2020األول  
(  ليرة سورية  5,000,000  :2020كانون األول    31)ليرة سورية    5,000,000وكفالة مصرفية قيمتها    000003/12/020531رقم  

سورية  الصادرتين عن بنك    000002/12/020531بموجب الكفالة رقم    يحتفظ بها صندوق ضمان التسوية كضمان لحسن تنفيذ التزاماتها
 . ش.م.م  والخليج

 
 

 إدارة المخاطر  .19

األساسية من    مطلوبات تتألف   المالية  دائنة ومستحقاتالشركة  الدخل    ، ذمم  ذات عالقةمخصص ضريبة  دائنة ألطراف  الغرض  وذمم  إن   .
إن   للشركة.  االعتيادية  للعمليات  التمويل  توفير  هو  المالية  االلتزامات  لهذه  المالية    موجودات األساسي  ولدى  هي  الشركة  الصندوق  في  نقد 

ناتجة    أخرى تأمينات نقدية وأرصدة مدينة  و  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجودات ماليةووودائع لدى المصارف  المصارف  
الفائدة  شركةإن المخاطر الرئيسية الناتجة عن األدوات المالية لل . عن عمليات الشركة  مخاطر االئتمان، مخاطر السيولة  ،  هي مخاطر سعر 

 ومخاطر األعمال.  مخاطر العمالت األجنبيةو
      : الملخصة فيما يليه المخاطر والسياسات المطبقة إلدارة كل من هذ عتمادبمراجعة وا المدير العاميقوم 

 

 مخاطر سعر الفائدة 
 

تخضع الشركة   تمثل مخاطر سعر الفائدة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة السائدة في السوق. ال 
 موجوداتها ومطلوباتها المالية المرتبطة بفائدة عائمة. لمخاطر أسعار الفائدة العائمة بشأن  

 

الليرة  % لودائع  7  إن معدل الفائدة الوسطي هوإن الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة وذلك بالنسبة لألرصدة المصرفية التي تحمل فائدة.  
 %( 7: 2020) السورية 

 
 

 االئتمان مخاطر 
ما على الوفاء بالتزاماته المالية مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تنشأ مخاطر  تمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف  

 االئتمان التي تتعرض لها الشركة من النشاطات التشغيلية ومن النشاطات التمويلية، متضمنةً اإليداعات لدى المصارف. 

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

 2021 
 ليرة سورية 

 2020 
 ليرة سورية 

    

 78,111,245  64,413,791 لدى المصارف  أرصدة

 8,609,384  14,438,233   تأمينات نقدية وأرصدة مدينة أخرى 

 28,000,000  28,000,000 المصارف الودائع لدى 

 5,545,000  5,545,000 الموجودات غير المتداولة أخرى 

 112,397,024  120,265,629 
 

 مخاطر السيولة 
درة على  تمثل الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. تنشأ مخاطر السيولة عن عدم المق

   .الالزمة بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل القيمة العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت 
 

كانون األول على أساس االلتزامات التعاقدية للسداد    31المالية غير المخصومة للشركة كما في    المطلوباتيلخص الجدول أدناه استحقاقات  
 وأسعار الفائدة الحالية للسوق. 

 

 المجموع   شهرا    12إلى   3من   أشهر  3اقل من  

 سورية ليرة   ليرة سورية   ليرة سورية  1220كانون األول  31

      

 31,296,260  -  31,296,260 ذمم دائنة ومستحقات 

 -  -  - مخصص ضريبة الدخل 

 69,731,080  69,731,080  - ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 

 31,296,260  69,731,080  101,027,340 
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 )تتمة(  إدارة المخاطر .19

 

 المجموع   شهراً  12إلى  3من   أشهر  3اقل من  

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  2020كانون األول  31

      

 18,006,013  -  18,006,013 ذمم دائنة ومستحقات 

 5,807,705  -  5,807,705 مخصص ضريبة الدخل 

 63,206,414  63,206,414  - ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 

 23,813,718  63,206,414  87,020,132 
 

 العملة مخاطر 
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تخضع الشركة للتقلبات  

 . الليرة السورية في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معامالت هامة بعمالت عدا 
دوالر    1ليرة سورية لكل    2,512هو    2021كانون األول    31في   أسعار مصرف سورية المركزيحسب نشرة  لسائد معدل سعر الصرف ا

 (. دوالر أمريكي 1ليرة سورية لكل  1256: 2020) أمريكي
 

ويوضح أثر التغيرات على صافي األرباح    كانون األول   31لى العمالت الرئيسية التي تحمل مخاطر للشركة كما في  إيشير الجدول التالي  
 رية مع بقاء بقية المتغيرات ثابت. في حال حدوث تغير معقول في أسعار العمالت األجنبية مقابل الليرة السو والخسائر 

 
 

 على النتيجة قبل الضريبة األثر   نسبة الزيادة في سعر الصرف   العملة 

 
 

 
 2021 

 ليرة سورية 
 2020 

 ليرة سورية 

       

 30,207  60,414  % 5  دوالر أمريكي 

     

 األثر على النتيجة قبل الضريبة   نسبة النقص في سعر الصرف   العملة 

 
  

 
  

2021 
 ليرة سورية 

 2020 
 ليرة سورية 

       

 ( 30,207)  ( 60,414)  ( %5)  دوالر أمريكي 

       
 

المتوقع في   أدناه صافي االنخفاض  الجدول  السالب في  المبلغ  الشامليمثل  الدخل  الموجب صافي    بيان  المبلغ  يمثل  بينما  الشركاء  أو حقوق 
 االرتفاع المتوقع. 

 

 مخاطر األعمال 
بصفة عامة، ومنها األخطار الناتجة عن الظروف السياسية    وساطة والخدمات الماليةمل تؤثر على قطاع التنشأ مخاطر األعمال من عدة عوا

شكل  واالقتصادية المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية على نتائج األعمال. تقوم إدارة الشركة بتقييم تلك المخاطر ب 
 عمال والمركز المالي للشركة. مستمر واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتقليل بقدر اإلمكان من أثرها على نتائج األ
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 )تتمة( إدارة المخاطر 19.

 
 مخاطر أسعار األسهم 

 
 نتيجة لتغييرات مستويات مؤشرات األسهم.   الشركاءمخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة ألدوات حقوق  

 
 2021  2020 

 مؤشرات السوق 

  %
التغير  
في  

أسعار  
 األسهم 

التأثير على  
األرباح  
 والخسائر 

التأثير على  
  الشركاء حقوق 

% التغير  
في أسعار  

 األسهم

التأثير على 
األرباح  
 والخسائر 

التأثير على 
 الشركاء حقوق 

 ليرة سورية  ليرة سورية    ليرة سورية  ليرة سورية   
        

 أدوات حقوق الملكية 
خالل     من  العادلة  بالقيمة 

 6,914,663 8,864,952 +10%  12,463,893 15,979,350 +10% الخسائراألرباح أو 
 أدوات حقوق الملكية 

خالل     من  العادلة  بالقيمة 
 ( 6,914,663)  ( 8,864,952)  -10%  )893,463,12( (15,979,350) -10% األرباح أو الخسائر

 
 إدارة رأس المال 

مال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأس المال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم  ف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسيتمثل الهد
   تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل.  . الشركاءحقوق 

 القيم العادلة لألدوات المالية  .20
 

 المالية والمطلوبات المالية. موجودات التتمثل األدوات المالية في 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو   موجودات مالية ووالودائع لدى المصارف  المالية من نقد في الصندوق ولدى المصارف  موجودات التتكون 

وذمم دائنة  مخصص ضريبة الدخل    ،ومستحقات  المطلوبات المالية من ذمم دائنة . بينما تتألف  رصدة مدينة أخرىأتأمينات نقدية وو  الخسائر

 . ألطراف ذات عالقة 
 

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

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

 
 :ل التالي تحليل الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب كل مستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلةيوضح الجدو

 
 تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية 

 

 2021كانون األول  31  
 

 المجموع   المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول  
  ليرة سورية     ليرة سورية     ليرة سورية     ليرة سورية        

        
بالقيمة العادلة من خالل   موجودات مالية

 159,793,503  -  -  159,793,503    األرباح أو الخسائر 

  159,793,503  -  -  159,793,503 
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 )تتمة(  القيم العادلة لألدوات المالية .20
 

 )تتمة(   تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية 

 

 2020كانون األول  31  
 

 المجموع     المستوى الثالث     المستوى الثاني     المستوى األول    
 

  ليرة سورية     ليرة سورية     ليرة سورية     ليرة سورية    

        
بالقيمة العادلة من خالل   موجودات مالية 

 88,649,522  -  -  88,649,522    األرباح أو الخسائر

  88,649,522  -  -  88,649,522 
 

 إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.  
 

 (COVID-19أثر انتشار فيروس كورونا المستجد ) .21
 

كان له أثراً على االقتصاد العالمي    2021كانون األول    31(، بتاريخ البيانات المالية المنتهية في  COVID-19إن استمرار تفشي فيروس كورونا ) 
غير   وتسبب في حدوث اضطراب كبير في األسواق العالمية. وبناًء على ذلك، قد تتأثر األنشطة التشغيلية للشركة. إن مدة هذه التأثيرات ومداها

لية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الراهن. بالنظر إلى حالة عدم التيقن االقتصادي المستمرة، ال  مؤكدة وتعتمد على التطورات المستقب 
المالية  يمكن تقدير قيمة هذا األثر بشكل موثوق في تاريخ الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية. يمكن أن تؤثر هذه التطورات على النتائج  

البشري باإلضافة إلى تقديم   ابمجموعة من المبادرات لضمان حماية رأسمالهالشركة  تقامنقدية والمركز المالي للشركة.  المستقبلية والتدفقات ال
الممارسات االحترازية الصارمة للحفاظ على مستويات كافية من السيولة وتخفيف    ت. وعالوة على ذلك، اتبعاالخدمات دون انقطاع لقاعدة عمالئه

 . التأثيرات المحتملة
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