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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 بیان الدخل 

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١للسنة المنتهیة في 
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تعد جزًء من البیانات المالیة ویجب أن تقرأ معها ٣٠إلى  ١إن اإلیضاحات المرفقة من   

 

 في المنتھیة للسنة
   األول كانون ۳۱

المنتھیة في  للسنة
 كانون األول ۳۱

  ۲۰۱۲   ۲۰۱۳ 

 (مدققة)   (مدققة)  

 إیضاحات ل.س   ل.س  
 إیراد العموالت من سوق دمشق  21 2,365,487.97   2,040,774.41 

 ) OTCإیراد عمولة الشركة من سوق (   22 10,058.00   56,543.30
 إیرادات أخرى   23 44,285.99   42,649.20

 مجموع اإلیرادات    2,419,831.96     2,139,966.91

      
     

 المصاریف
 مصاریف تشغیلیة 24 (11,430,628.21)   (17,912,032.86)

 مصاریف إداریة 25 (604,285.80)   (1,030,314.00)
 مصاریف أخرى 26 (238,992.00)   (67,760.86)

 مجموع المصاریف   (12,273,906.01)     (19,010,107.72)

 إیراد فوائد بنكیة مقبوضة   27 8,870,996.15   9,407,249.61      
 توزیعات أرباح األسھم  28  3,624,075.00    3,221,400.00

 أرباح/(خسائر) بیع أسھم   29 3,167,633.07   (3,304,815.80)
 تخفیض مخصص ھبوط أسعار أوراق مالیة   30  0.00   2,482,326.44

(1,336,847.95) 

  

(47,975.32) 31  
أرباح (خسائر) غیر محققة ألصول مالیة من 

 خالل الربح و الخسارة

 الربح /(الخسارة) االستثماریة   15,614,728.90     10,469,312.29

     
 

     
 

 صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضریبة    5,760,654.85     (6,400,828.52)

     
 

 إیراد/ (مصروف) ضریبة الدخل   11 2,398,046.42   7,727,450.34
 صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضریبة    8,158,701.28     1,326,621.82



 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 بیان الدخل الشامل 
  ٢٠١٣كانون األول  ٣١للسنة المنتهیة في 
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تعد جزًء من البیانات المالیة ویجب أن تقرأ معها ٣٠إلى  ١إن اإلیضاحات المرفقة من   

 

المنتھیة في  للسنة
   كانون األول ۳۱

المنتھیة في  للسنة
 األولكانون  ۳۱

     ۲۰۱۲   ۲۰۱۳ 

 (مدققة)   (مدققة)     

 ل.س     
  

 اإلیضاحات  ل.س
    

         1,326,621.82 
  

8,158,701.28 
  

 صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضریبة 

         

        

مكونات الدخل الشامل 
 األخرى :

8,171,742.72 

  

16,910,866.00 
19  

 

التغیر المتراكم في القیمة العادلة لألصول 
 المالیة المتوفرة برسم البیع 

 الدخل الشامل للفترة          25,069,567.28     9,498,364.54         



 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 بیان التدفقات النقدیة 

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١للسنة المنتهیة في 
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تعد جزًء من البیانات المالیة ویجب أن تقرأ معها ٣٠إلى  ١إن اإلیضاحات المرفقة من   

 

المنتھیة في  للسنة
  كانون األول ۳۱

المنتھیة في  للسنة
 كانون األول ۳۱

  ۲۰۱۲  ۲۰۱۳ 
 (مدققة)  (مدققة)  
 اإلیضاحات  ل.س  ل.س  

 
    

 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
(6,400,828.52) 

 
5,760,654.85 

 
 صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضریبة 

2,641,401.00 
 

1,206,458.00 
 

 / اإلطفاءات  اإلھتالكأعباء 
(9,407,249.61) 

 
(8,870,996.15) 

 
 إیرادات الفوائد

(3,221,400.00) 
 

(3,624,075.00) 
 

 توزیعات أرباح األسھم
3,304,815.80 

 
(3,167,633.07) 

 
 خسائر/ (أرباح) بیع األسھم 

1,336,847.95 
 

47,975.32 
 

 ) غیر محققة لألصول المالیة خسائر/( أرباح
(2,482,326.44) 

 
0.00  

 
 تخفیض مخصص ھبوط أسعار أوراق مالیة

(14,228,739.81)   (8,647,616.05)   
 صافي التدفقات النقدیة من عملیات التشغیل قبل 

 التغیر في بنود رأس المال العامل

     317,779.00  
 

(147,351.00) 
 

 )  في المصاریف المدفوعة مقدماً  نقص ( زیادة
1.70  

 
0.00  

 
 نقص ( زیادة )  في الكفاالت المصرفیة 

38,465.57  
 

0.00 
 

 نقص ( زیادة )  في التأمینات من الغیر
0.00  

 
427,335.70  

 
 نقص ( زیادة )  في اإلیرادات المستحقة

385,734.93  
 

379,767.00 
 

 زیادة ( نقص ) في الدائنون

62,467.06  

 

(543,015.49) 

 

زیادة ( نقص )  في المصاریف المستحقة وأرصدة دائنة 
 أخرى

(23,050,022.52) 
 

1,764,292.69 
 

 زیادة ( نقص )  في ذمم العمالء
12,980.99  

 
6,880.00  

 
 التغییر في (الخسارة المدورة) 

 صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة    (6,759,707.15)   (36,461,333.08)

     
    

  االستثماریةالتدفقات النقدیة من األنشطة 
62,500.00  

 
(948,000.00) 

 
 إجمالي التغییر في الموجودات الملموسة 

0.00   0.00  
 

 إجمالي التغییر في الموجودات غیر الملموسة 
10,961,829.61  

 
(26,898,622.50) 

 
 المالیة بغرض المتاجرة االستثماراتإجمالي التغییر في 

3,525,412.72  
 

0.00  
 

 المالیة المتوفرة برسم البیع االستثماراتإجمالي التغییر في 
(16,000,000.00) 

 
13,500,000.00  

 
 إجمالي التغییر في الودائع المصرفیة

(3,330,946.30) 
 

3,167,633.07 
 

 أرباح بیع األسھم 
3,221,400.00  

 
3,624,075.00  

 
 توزیعات أرباح األسھم

(1,336,847.95) 
 

(47,975.32) 
 

 خسائر ( أرباح ) غیر محققة لألصول المالیة
9,407,249.61 

 
8,870,996.15 

 
 فوائد مقبوضة ومدفوعة

 االستثماریةصافي التدفقات النقدیة من األنشطة    1,268,106.40   6,510,597.69

     
    

 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
(23,404.00) 

 
6,875.00  

 
 جاري الشركاء

 صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة     6,875.00   (23,404.00)

     (29,974,139.39) 
 

(5,484,725.75) 
 

 صافي الزیادة  (النقص) في النقدیة وشبھ النقدیة 
77,406,284.20  

 
 رصید النقدیة وشبھ النقدیة أول المدة   32  56,075,196.23

 رصید النقدیة وشبھ النقدیة آخر الفترة   50,590,470.48   47,432,144.82



 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 حقوق الملكیةبیان التغیرات في 

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١للسنة المنتهیة في 
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تعد جزًء من البیانات المالیة ویجب أن تقرأ معها ٣٠إلى  ١إن اإلیضاحات المرفقة من   

 

 جاري الشریك  اإلجمالي
 إجباري  احتیاطي اختیاري احتیاطي الرمز 

التغیر المتراكم في 
القیمة العادلة لألصول 
المالیة المتوفرة برسم 

 البیع 

أرباح  محتجزة/ 
 (خسائر مدورة)

  
 رأس مال الشركة 

 
       

2013 
 ۲۰۱۳كانون الثاني  ۱الرصید في   120,000,000.00 (9,998,713.42) (12,535,030.50)  1,538,815.80  1,384,934.22 (45,672.00)  100,344,334.10

 جاري الشركاء  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  6,875.00  6,875.00
 الدخل الشامل للفترة   0.00 8,158,701.28 16,910,866.00  0.00  0.00  0.00 25,069,567.28

 التغییر في (الخسارة المدورة)   0.00 6,880.00  0.00  0.00  0.00  0.00  6,880.00

 ۲۰۱۳كانون األول  ۳۱الرصید في   120,000,000.00 (1,833,132.14) 4,375,835.50  1,538,815.80  1,384,934.22 (38,797.00) 125,427,656.38        

       
2012 

 ۲۰۱۲كانون الثاني  ۱الرصید في   120,000,000.00 (11,338,316.23) (20,706,773.22)  1,538,815.80  1,384,934.22 (22,268.00)  90,856,392.57
 جاري الشركاء  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 (23,404.00) (23,404.00)

 الدخل الشامل للفترة   0.00 1,326,621.82 8,171,742.72  0.00  0.00  0.00 9,498,364.54
 التغییر في (الخسارة المدورة)   0.00  12,980.99  0.00  0.00  0.00  0.00  12,980.99

 ۲۰۱۲ كانون األول ۳۱الرصید في   120,000,000.00 (9,998,713.42) (12,535,030.50)  1,538,815.80  1,384,934.22 (45,672.00) 100,344,334.10        

 



 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 اإلیضاحات حول البیانات المالیة الختامیة

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

 معلومات عن الشركة -١

 مطلع كابیتال شام حصلت. سوریة بدمشق، تأسست واستثماریة مالیة خدمات شركة هي كابیتال، شام شركة

 قدره برأسمال السوریة السوق في للعمل السوریة واألسواق األوراق هیئة من ترخیص على 2009 فبرایر / شباط

 تداول خدمات بتقدیم للشركة الترخیص هذا یسمح تقریبًا، دوالر ملیون یعادل ما أي سوریة، لیرة ملیون 120

 التعهد دون األولیة اإلصدارات إدارة وكذلك االستشاریة، والخدمات الغیر، وحساب لحسابها المالیة األوراق

 . المالیة باألوراق المتعلقة المعلومات ونشر وتحلیل بالتغطیة،

میالدیة وفقًا لمحضر اجتماع الهیئة العامة كمدیر عام للشركة لمدة أربع سنوات محمد حسن صیرفي تم تعیین السید 

 . ٢٠١٣ أیلول ٢٦المنعقد في دمشق بتاریخ 

 كابیتال شام شركة باسم ٤/١/٢٠٠٩ تاریخ/ ٣/ رقم االقتصاد وزیر قرار بموجب مرخصة المسؤولیة محدودة شركة

 :التالیة القرارات وفق والمرخصة ٠٩/١٢/٢٠٠٩ تاریخ/ ٩٣١٠/  رقم التجاري بالسجل مسجلة المسؤولیة المحدودة

 السید عن الصادر ألعمالها ممارستها وقواعد المالیة والوساطة الخدمات لشركات الترخیص نظام أحكام •

 .٢٨/٨/٢٠٠٦ تاریخ/  ٣٩٤٢/  رقم بالقرار الوزراء مجلس رئیس

 لدى/  ٥/  برقم والمسجلة ١٩/٣/٢٠٠٩ تاریخ/ ٤٨/  رقم السوریة المالیة األسواق و األوراق هیئة قرار •

 .المذكورة الهیئة

 ٨/٢/٢٠٠٩ تاریخ/  ١٠/  رقم المالیة واألسواق األوراق هیئة مفوضي مجلس قرار •

 األوراق في والوساطة المالیة باألوراق المتعلقة المعلومات ونشر وتحلیل االستشارات تقدیم الشركة غایة

 وبیعها المساكن بناء عدا بالتغطیة التعهد دون أولیة إصدارات وٕادارة الغیر ولحساب لحسابها المالیة

 مركزها ویقع ١٤/٠١/٢٠٠٩ من تبدأ سنة وعشرون خمس الشركة مدة نوعها كان مهما بها واالتجار

 .بالس حوش – ٦٥٣ عقار – درعا اوتستراد دمشق ریف في الرئیسي

 أهم السیاسات المحاسبیة  -٢

 أسس اإلعداد  ١-٢

 .المالیةالتقاریر  ة إلعدادیر المحاسبة الدولیایمعل اً وفق الختامیةتم إعداد البیانات المالیة  •

 .للشركة الرئیسیة العملة تمثل والتي السوریة باللیرات المالیة البیانات إعداد تم •

 ببرنامج وباالستعانة یدویة بطریقة المنظمة المحاسبیة سجالتها واقع من للشركة المالیة البیانات استخراج تم •

 ”Broker Vision“ محاسبي
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 اإلیضاحات حول البیانات المالیة الختامیة

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

 أهم السیاسات المحاسبیة ٢-٢

 البیانات إعداد في المتبعة السیاسات مع تتوافق الختامیة المالیة البیانات إعداد في المتبعة المحاسبیة السیاسات إن

 تغیر أي عنه ینتج لم والتعدیالت المعاییر هذه اعتماد وٕان ٢٠١٢ األول كانون ٣١ في المنتهیة للسنة السنویة المالیة

 .الشركة أداء أو المالي الوضع على جوهري

 انخفاض قیم الموجودات غیر المالیة  ١-٢-٢

إمكانیة انخفاض قیمة األصول غیر تقوم الشركة في تاریخ التقاریر المالیة بتقییم ما إذا كان هناك مؤشر على 

المالیة، وٕاذا وجد مؤشر من هذا النوع، تقوم الشركة بتقدیر المبالغ القابلة لالسترداد، فالقیمة القابلة لالسترداد لألصل 

هي القیمة األعلى لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصًا تكلفة البیع وقیمتها المستخدمة وهي محددة لألصل الفردي، 

 إذا كان األصل غیر منتج للتدفقات النقدیة والتي هي مستقلة إلى حد بعید عن تلك الموجودات األخرى أو إال

 مجموعة من الموجودات.

فیتم عمل تقییم بتاریخ التقاریر المالیة، حول ما إذا كان هناك أي مؤشر یثبت بأن خسائر التدني المثبتة مسبقَا لم تعد 

إذا وجد مثل هذا المؤشر تقوم الشركة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة موجودة أو قد تم تخفیضها، ف

 المنتجة للنقد.

ویتم استرداد خسارة التدني المثبتة مسبقًا فقط إذا كان هناك تغیرات في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ الموجودات 

 القابلة لالسترداد منذ تاریخ إثبات أخر خسارة تدني في القیمة، إن قیمة االسترداد محددة بحیث ال تتجاوز القیمة 

 

وأن ال تتجاوز القیمة المدرجة التي تم تحدیدها، بعد حسم االستهالك في  ،لألصل قیمتها القابلة لالستردادالمدرجة 

 في قائمة الدخل. االسترداداتحال عدم إثبات خسارة تدني لألصل في السنوات السابقة، ویتم إثبات هذه 

 ضریبة الدخل  ٢-٢-٢

لك احتساب صافي مدى التعرض تقوم إدارة الشركة بتقدیر ضریبة الدخل وفقًا للقوانین ساریة المفعول بما في ذ

المؤقتة الناتجة عن المعامالت المختلفة لبعض بنود القوائم المالیة  تللضریبة المتوقعة لكل بند ضریبي وتقدیر الفروقا

المعدة وفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة وألغراض التقاریر الضریبیة المحلیة. كما یتم تسجیل الموجودات الضریبیة 

لة للمدى الذي یمكن خالله االستفادة منها، وتعتمد االستفادة من الموجودات الضریبیة المؤجلة على إمكانیة المؤج

 الشركة تحقیق دخل خاضع للضریبة كاٍف الستغالل تلك الموجودات الضریبیة المؤجلة.
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 اإلیضاحات حول البیانات المالیة الختامیة

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

 أهم السیاسات المحاسبیة (تتمة) -٢

 االعتراف باإلیراد  ٣-٢-٢

یتم االعتراف باإلیراد عندما یكون من المرجح أن یعود بمنافع اقتصادیة على الشركة ویمكن قیاسها بموثوقیة، یتم 

قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم مطروحًا منه أي حسومات وضرائب ورسوم مبیعات، یجب تطبیق 

 المعاییر التالیة عند االعتراف باإلیرادات: 

 من سوق دمشق لألوراق المالیة و خارج السوق المالي العموالت •

) وفق OTCیتم االعتراف باإلیراد عند تنفیذ الصفقة بسوق دمشق لألوراق المالیة أو خارج السوق المالي (

باأللف  ٧باأللف بالنسبة للصفقات التي تتم في سوق دمشق لألوراق المالي و  ٦-٥النسب التالیة بین 

 بالنسبة للصفقات خارج السوق المالي.

 إیرادات الفوائد •

 .الفوائد نشوءیتم االعتراف بالفوائد الدائنة للودائع عند 

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة ٤-٢-٢

تقوم الشركة في تاریخ قائمة المركز المالي، بتقییم فیما إذا كان هناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة األصل 

المالي أو مجموعة األصول المالیة، وفي حال وجود مثل هذا الدلیل یتم االعتراف بأي خسارة انخفاض قیمة في قائمة 

 الدخل ویمكن تحدید قیمة االنخفاض كما یلي:

 بالقیمة العادلة فإن االنخفاض هو عبارة عن الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة. المقیمةلألصول  -١

بالتكلفة فإن االنخفاض هو عبارة عن الفرق بین التكلفة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة  ةالمقیملألصول  -٢

 المستقبلیة مخصومة بالفائدة السوقیة لعائد األصل المالي المشابه.

 مخصصات  ٥-٢-٢

تسویة  قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق وٕان تكلفةذا كان على الشركة أي التزام (یتم إثبات المخصصات إ

 االلتزام محتملة ویمكن قیاسها بموثوقیة.

 

 

 أهم السیاسات المحاسبیة (تتمة) -٢
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 اإلیضاحات حول البیانات المالیة الختامیة

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

 أهم السیاسات المحاسبیة (تتمة) -٢

 النقد وما في حكمه  ٦-٢-٢

لغرض قائمة التدفقات النقدیة، فإن النقد وما في حكمه یشمل على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع 

صرفیة (حسابات السحب لها تواریخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل محسومًا منها التسهیالت الم قصیرة األجل والتي

 ).على المكشوف

 ذمم مدینة  ٧-٢-٢

تدرج الذمم المدینة بمبلغ الفاتورة األصلي محسومًا منه أي مخصص لالنخفاض في قیمتها، حیث یتم إجراء مخصص 

) حیث ال هریةاحتمالیة عجز المدین أو تعرضه لصعوبات مالیة جو مثل ض قیمتها عند وجود دلیل موضوعي (النخفا

تستطیع الشركة تحصیل جمیع المبالغ المستحقة بموجب البنود األصلیة للفاتورة، ویتم تخفیض القیم المدرجة للذمم 

 المدینة من خالل استخدام حساب المخصص.

 االعتراف بالموجودات وااللتزامات المالیة إلغاء ٨-٢-٢

 ودات المالیةالموج

االعتراف باألصل المالي أو (جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالیة مشابهة) إلغاء یتم 

 عندما:

A. .ال یعود للشركة حق في استالم التدفقات النقدیة من هذا األصل 

B.  التدفقات النقدیة تحتفظ الشركة بحق استالم التدفقات النقدیة من األصل ولكن علیها االلتزام بدفع هذه

 مباشرة وبدون أي تأخیر إلى طرف ثالث بموجب اتفاقیة معینة.

C.  عندما تقوم الشركة بتحویل الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل سواء قامت الشركة بتحویل

المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل بشكل جوهري أو لم تقم بتحویل أو االحتفاظ بالمخاطر والمنافع 

 .قدرتها على التحكم بإدارة األصل جوهري ولكنها نقلتمرتبطة باألصل بشكل ال
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 اإلیضاحات حول البیانات المالیة الختامیة

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

 أهم السیاسات المحاسبیة (تتمة) -٢

 (تتمة) االعتراف بالموجودات وااللتزامات المالیة إلغاء ٨-٢-٢

والمنافع عندما تقوم الشركة بتحویل الحق باستالم التدفقات النقدیة من األصل ولم تقم بتحویل المخاطر 

صل، فیجب أن یتم االعتراف المرتبطة باألصل بشكل جوهري ولم تنقل قدرتها على التحكم بإدارة هذا األ

حد مشاركتها المستمرة، وعندما تأخذ المشاركة المستمرة شكل ضمان األصل المنقول یكون باألصل إلى 

لب من الشركة تسدیده إلى طرف ثالث مبلغ األصل المنقول إما قیمة األصل أو المقابل المستلم الذي قد یط

 أیهما أقل.

أما عندما تأخذ المشاركة المستمرة للشركة شكل خیار مكتوب أو مشترى ( أو كالهما ) على األصل 

المنقول یكون مدى المشاركة المستمرة للشركة هو مبلغ األصل المنقول الذي قد تقوم الشركة بإعادة شرائه، 

المكتوب على األصل الذي یتم قیاسه بالقیمة العادلة، یكون مدى المشاركة غیر أنه في حال خیار البیع 

 المستمرة للمنشأة مقتصرًا على القیمة العادلة لألصل المنقول أو سعر ممارسة الخیار، أیهما أقل.

  االلتزامات المالیة

یتم استبدال التزام  االعتراف بااللتزام المالي عندما یتم إلغاء أو انتهاء صالحیة االلتزام، وعندما إلغاء یتم

خر من نفس الدائنیة ولكن بشروط مختلفة جوهریًا، أو عندما تتغیر شروط االلتزام القائمة بشكل مالي قائم بآ

زام الجدید، ویتم تسجیل الفرق بین القیمة االعتراف بااللتیتم االعتراف بااللتزام األصلي و جوهري فإنه لن 

 الحالیة لاللتزام األصلي وااللتزام الجدید في قائمة الدخل. 

 التقدیرات  ٩-٢-٢

الشركة القیام بتقدیرات واجتهادات تؤثر على في االعتراف بمبالغ القوائم المالیة تتطلب من إدارة إن عملیة إعداد 

مطالیب وااللتزامات المحتملة في تاریخ التقاریر المالیة إن عدم التأكد المتضمن الوالموجودات و اإلیرادات والمصاریف 

 في اجتهادات وتقدیرات اإلدارة قد یؤدي إلى تعدیالت هامة في قیم الموجودات والمطلوبات المقدرة في المستقبل.
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 اإلیضاحات حول البیانات المالیة الختامیة

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

 نقدیة في الصندوق ولدى المصارف -٣

2013 2012 2013
كانون األول كانون األول كانون األول
$ USD س ل. س ل.

328,610.00 200,593.00 صندوق المصاریف النثریة - دمشق
0.00 0.00 صندوق سلف العمالء

328,610.00 200,593.00 A نقدیة في الصندوق

153,426.79 6,552.16 بنك بیبلوس - جاري سوري
$254.00 141.37 0.00 35,907.98 بنك بیمو -جاري دوالر *

$1,074.47 141.37 83,677.92 151,897.83 بنك بیبلوس - جاري دوالر * 
1,500.00 192.15 بنك سوریة الدولي اإلسالمي جاري سوري

359,225.25 397,882.65 بنك قطر الوطني- جاري سوري
597,829.96 592,432.77 B نقدیة في المصارف
272,051.20 208,431.68 بنك بیبلوس سوریة - جاري عمالء
55,424.77 517,282.26 بنك بیمو السعودي الفرنسي - جاري عمالء

24,244.00 79,420.00 بنك البركة اإلسالمي - سوریة - جاري عمالء
138,108.00 57,090.00 بنك سوریة الدولي اإلسالمي - جاري عمالء
221,016.00 500.00 فرنسبنك - سوریة - جاري عمالء

51,066,980.05 47,680,397.04 بنك قطر الوطني - سوریة - جاري عمالء
3,370,932.25 1,254,323.73 حساب التسویة المصرف المركزي - 

55,148,756.27 49,797,444.71 C حسابات عمالء التعامل النقدي

 

 ١٤١,٣٧( ٢٠١٣ كانون األول ٣١سعر صرف الدوالر المعتمد من قبل مصرف سوریة المركزي بتاریخ  بلغ * 

 ل.س). 
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 اإلیضاحات حول البیانات المالیة الختامیة

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

 الودائع المصرفیة -٤
2012 

 
2013 

 كانون األول 
 

 كانون األول
 ل.س 

 
 ل.س

 0.00  
 

 ۳ودیعة لدى بنك قطر الوطني رقم   0.00
0.00  

 
 ٤رقم ودیعة لدى بنك قطر الوطني   0.00

0.00  
 

 ٤۹ودیعة لدى بنك قطر الوطني رقم   1,000,000.00
0.00  

 
 ٥٤ودیعة لدى بنك قطر الوطني رقم   1,000,000.00

1,000,000.00  
 

 ۱ودیعة لدى بنك قطر الوطني رقم   1,000,000.00
1,000,000.00  

 
 ۱ودیعة لدى بنك قطر الوطني رقم   1,000,000.00

1,000,000.00  
 

 ۲ودیعة لدى بنك قطر الوطني رقم   1,000,000.00
1,000,000.00  

 
 ۲ودیعة لدى بنك قطر الوطني رقم   0.00

1,000,000.00  
 

 ۲ودیعة لدى بنك قطر الوطني رقم   0.00
1,000,000.00  

 
 ٦ودیعة لدى بنك قطر الوطني رقم   0.00

2,500,000.00  
 

 ۲ودیعة لدى بنك قطر الوطني رقم   0.00
2,500,000.00  

 
 ۲ودیعة لدى بنك قطر الوطني رقم   0.00

2,500,000.00  
 

 ۲ودیعة لدى بنك قطر الوطني رقم   0.00
2,500,000.00  

 
 ۲ودیعة لدى بنك قطر الوطني رقم   0.00

2,500,000.00  
 

 ۳ودیعة لدى بنك قطر الوطني رقم   0.00
 الودائع المصرفیة  5,000,000.00    18,500,000.00    

 االستثمارات المالیة بغرض المتاجرة  -٥
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  
5,369,653.70  

 
32,268,276.20 

 

المالیة بغرض المتاجرة من خالل  االستثمارات
 الربح و الخسارة 

 المالیة بغرض المتاجرة االستثمارات   32,268,276.20    5,369,653.70     

 االستثمارات المالیة المتوفرة برسم البیع  -٦
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  23,355,150.00  
 

40,266,016.00 
 

 المالیة بغرض البیع  االستثمارات

 المالیة بغرض البیع  االستثمارات   40,266,016.00    23,355,150.00     

هي عبارة عن أسهم غیر مدرجة بسوق دمشق لألوراق المالیة یتم االحتفاظ بها لفترة تزید عن ثالثة أشهر ویتم 

 االعتراف بالفرق بین القیمة السوقیة والقیمة الدفتریة بالدخل الشامل.
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 اإلیضاحات حول البیانات المالیة الختامیة

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

 مصاریف مدفوعة مقدمًا  -٧
2012 

 
2013 

 كانون األول 
 

 كانون األول
 ل.س 

 
 ل.س

 4,500.00  
 

7,775.00  ً  مصاریف تقنیة وصیانة معلومات مدفوعة مقدما
60,000.00  

 
50,000.00  ً  بدل اشتراك سنوي للموظفین للھیئة مقدما

0.00  
 

0.00  ً  بدل اشتراك سنوي للشركة في السوق المالي مقدما
0.00  

 
0.00  ً  بدل اشتراك سنوي للشركة في مركز المقاصة مقدما

875,269.00  
 

ً  إیجارمصاریف  875,270.00  الشركة  مقدما
43,750.00  

 
45,834.00  ً  كفالتي السوق -عمولة كفاالت بنك بیبلوس مقدما

120,000.00  
 

120,000.00  ً  بدل اشتراك سنوي للشركة للھیئة مقدما
44,169.00  

 
65,613.00  ُ  تأمین صحي مقدما

7,500.00  
 

9,500.00  ً  مصاریف استضافة الموقع مقدما
240,000.00  

 
 كفالة الھیئة -عمولة كفاالت بیبلوس مدفوعة مقدماً  240,000.00

3,953.00  
 

0.00    ً  تأمین وسائط نقل إلزامي مقدما
 صیانة -شركة آي تك  130,0000.00  0.00
0.00  

 
0.00   ُ  صیانة داخلیة سوق دمشق مقدما

0.00  
 

2,500.00   ً  صیانة خارجیة سوق دمشق مقدما

    1,399,141.00    1,546,492.00  ً  مصاریف مدفوعة مقدما

 

 إیرادات مستحقة -٨
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  427,335.70 
 

0.00 
 

 مستحقة بنكیة فوائد إیرادات

 مستحقة إیرادات   0.00   427,335.70     
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 اإلیضاحات حول البیانات المالیة الختامیة

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

 كفالة موقوفة لصندوق ضمان التسویة -٩ 
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  
2,500,000.00  

 
2,500,000.00  

 

الجزء المتداول من المساھمة النقدیة في 
 صندوق ضمان التسویة

 كفالة موقوفة لصندوق ضمان التسویة    2,500,000.00    2,500,000.00     

دمشق لألوراق المالیة من خالل البنك المركزي ویتم إعادة تقییمها من غایتها لزوم التسویة لعملیة التداول مع سوق 

 خالل تداوالت الوسیط باألوراق المالیة بأخر ثالثة أشهر.

 كفاالت مصرفیة -١٠
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  5,000,000.00  
 

5,000,000.00  
 

 )۲(قطر الوطني  بنك -كفالة مصرفیة لسوق دمشق المالي 
24,000,000.00  

 
24,000,000.00  

 
 )۱( بنك قطر الوطني  -كفالة مصرفیة لھیئة األوراق المالیة 

 كفاالت مصرفیة     29,000,000.00    29,000,000.00     

واألسواق غیر مشروطة لصالح هیئة األوراق لمتضمن لزوم تشكیل كفالة مصرفیة ) ا٣٩٤٢) وفق القانون رقم (١(
 عن رأس مال الشركة %٢٠المالیة بما ال یقل عن 

 شهر. ١٢) غایتها تسهیل عملیة التداول ویتم إعادة تقیمها من قبل السوق المالي كل ٢(
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 اإلیضاحات حول البیانات المالیة الختامیة

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

  موجودات ضریبیة مؤجلة -١١
2012 

 
2013 

 كانون األول ۳۱ 
 

 كانون األول ۳۱
 ل.س 

 
 ل.س

 (6,400,828.52) 
 

 صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضریبة  5,760,654.85
(640,580.00) 

 
 من مصاریف التأسیس* السنةینزل حصة  (640,580.00)

(9,407,249.61) 
 

 كانون األول ۳۱المنتھیة في  السنةینزل إیرادات الفوائد عن  (8,870,996.15)
(3,221,400.00) 

 
 ینزل توزیعات األرباح (3,624,075.00)

1,336,847.95 

 

تطرح ( تضاف ) األرباح ( الخسارة ) غیر المحققة لألصول المالیة  47,975.32
 من خالل الربح و الخسارة 

(107,776.33) 
 

 ۲۰۱۰تعدیل ضریبي عن عام   0.00
(273,491.88) 

 
 ۲۰۱۱تعدیل ضریبي عن عام   0.00

(10,734,808.14) 
 

 ۲۰۱۲عام  تعدیل ضریبي عن  0.00

0.00  

 

مرتبط باألرباح غیر المحققة في  ۲۰۱۳ عامتعدیل ضریبي عن  (2,582,261.76)
 محفظة الشركة

(2,482,326.44) 
 

 تخفیض مخصص ھبوط أسعار أوراق مالیة  0.00
  

 
  

 (31,931,612.96) 
 

 الخسارة الضریبیة  (9,909,282.74)
22% 

 
 معدل الضریبة  22%

    7,024,954.85 
 

 ضریبة الدخل  2,180,042.20
702,495.49 

 
 عن الربع األول  %۱۰ضریبة اإلدارة المحلیة بمعدل  218,004.22

    7,727,450.34 
 

 إیراد ضریبة الدخل المؤجل 2,398,046.42

 أیلول ۳۰موجودات ضریبة عن التسعة أشھر المنتھیة في  2,398,046.42   7,727,450.34    

 

 
2012 

 
2013 

 كانون األول ۳۱ 
 

 األولكانون  ۳۱
 ل.س 

 
 ل.س

 640,580.00 
 

 ) %۲۰*  ۳،۲۰۲،۹۰۰(  كانون األول ۳۱المنتھیة في  السنةعن  640,580.00

    640,580.00 
 

640,580.00 
 

    
    2012 

 
2013 

 أیلول ۳۰ 
 

 أیلول ۳۰
 ل.س 

 
 ل.س

 4,208,410.19  
 

 موجودات ضریبیة أول المدة  11,935,860.53
7,727,450.34 

 
 كانون األول ۳۱المنتھیة في  السنة موجودات ضریبة عن 2,398,046.42

 كانون األول ۳۱المنتھیة في  السنةموجودات ضریبیة في عن  14,333,906.95   11,935,860.53    
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 اإلیضاحات حول البیانات المالیة الختامیة

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

 موجودات ضریبیة مؤجلة (تتمة) -١١
2010 

 الورقة ربح (خسارة) محاسبیة  ربح (خسارة)  ضریبیة الفرق
107,776.33- 6,174,023.88  6,281,800.21  SIIB 

0.00- 782,965.09- 782,965.08- AVOC 
0.00  200,190.03  200,190.03  BASY 

 المجموع  5,699,025.16  5,591,248.83 -107,776.33    

    2011 
 الورقة ربح (خسارة) محاسبیة  ربح (خسارة)  ضریبیة الفرق

86,975.79  3,125,055.63- 3,212,031.42- SIIB 
364,775.57- 641,432.57- 276,657.00- AVOC 

4,307.90  107,104.10- 111,412.00- BASY 

 المجموع -3,600,100.42 -3,873,592.30 -273,491.88    

 ٢٠١٢عام     
 الورقة ربح (خسارة) محاسبیة  ربح (خسارة)  ضریبیة الفرق

478,342.00- 339,959.32- 138,382.68 AVOC 
10,256,466.14- 10,256,466.14- 0.00 BASY 

 المجموع  138,382.68 -10,596,425.46 -10,734,808.14    

 ٢٠١٣عام     
 الورقة ربح (خسارة) محاسبیة  ربح (خسارة)  ضریبیة الفرق

2,582,261.76- 2,441,154.33- 141,107.44 BASY 
0.00  44,562.26  44,562.26  QNB 
0.00  2,129,956.54  2,129,956.54  SIIB 

 المجموع  2,315,626.24 -266,635.52 -2,582,261.76
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 اإلیضاحات حول البیانات المالیة الختامیة

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

  الملموسةاألصول غیر  -١٢

 الموقع اإللكتروني    المجموع
 الربط     البرمجیات والنظم   للشركة

 اإللكتروني
 

       
 التكلفة

7,246,790.00  
 

333,490.00  
 

6,583,500.00  
 

 ۲۰۱۲، ۳۱كانون أول   329,800.00
0.00  

 
0.00  

 
0.00  

 
 اإلضافات  0.00

0.00  
 

0.00  
 

0.00  
 

 االستبعادات  0.00
0.00  

 
0.00  

 
0.00  

 
 مناقالت  0.00

7,246,790.00    333,490.00    6,583,500.00    329,800.00  
 ،۳۱ كانون األولرصید 
۲۰۱۳ 

        
       

 اإلطفاءات
(6,693,038.00) 

 
(284,495.00) 

 
(6,093,716.00) 

 
 ۲۰۱۲، ۳۱كانون أول  (314,827.00)

(501,572.00) 
 

(48,994.00) 
 

(443,542.00) 
 

 اإلضافات (9,036.00)
0.00  

 
0.00  

 
0.00  

 
 االستبعادات  0.00

0.00  
 

0.00  
 

0.00  
 

 مناقالت  0.00

(7,194,610.00)   (333,489.00)   (6,537,258.00)   (323,863.00) 
 ،۳۱ كانون األولرصید 
۲۰۱۳ 

        
       

 صافي القیمة الدفتریة
 ۲۰۱۲، ۳۱كانون أول   14,973.00    489,784.00    48,995.00    553,752.00

52,180.00   1.00    46,242.00   5,937.00 
 ،۳۱ كانون األولرصید 
۲۰۱۳ 

 بلغت معدالت اإلطفاء المستخدمة:

 البرمجیاتوسنوات للربط اإللكتروني  ٤ 

 سنة للموقع اإللكتروني ٢ 
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 اإلیضاحات حول البیانات المالیة الختامیة

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

 والمعدات  الممتلكات -١٣

 األجھزة المكتبیة    وسائل النقل   المجموع
الدیكور    والحاسوبیة 

   والتحسینات
األثاث 

 والمفروشات
  

          
 التكلفة

4,956,877.00  
 

1,799,200.00  
 

2,287,050.00  
 

250,850.00  
 

619,777.00  
 

 ۲۰۱۲، ۳۱كانون أول 
948,000.00 

 
0.00  

 
720,000.00 

 
0.00  

 
228,000.00 

 
 اإلضافات

0.00 
 

0.00  
 

0.00 
 

0.00  
 

0.00 
 

 االستبعادات
0.00 

 
0.00  

 
0.00  

 
0.00  

 
0.00  

 
 مناقالت

 ۲۰۱۳ ،۳۱ كانون األولرصید    847,777.00   250,850.00   3,007,050.00   1,799,200.00   5,904,877.00

           
          

  اإلھتالكات
(3,562,874.00) 

 
(1,169,488.00) 

 
(1,836,297.00) 

 
(250,849.00) 

 
(306,240.00) 

 
 ۲۰۱۲، ۳۱كانون أول 

(723,071.00) 
 

(359,844.00) 
 

(219,133.00) 
 

0.00  
 

(144,094.00) 
 

 اإلضافات
18,185.00  

 
0.00  

 
16,750.00  

 
0.00  

 
1,435.00  

 
 االستبعادات

0.00  
 

0.00  
 

0.00  
 

0.00  
 

0.00  
 

 مناقالت
 ۲۰۱۳ ،۳۱ كانون األولرصید    (448,899.00)   (250,849.00)   (2,038,680.00)   (1,529,332.00)   (4,267,760.00)

           
          

 صافي القیمة الدفتریة
1,394,003.00   629,712.00   450,753.00   1.00   313,537.00 

 
 ۲۰۱۲، ۳۱كانون أول 

 ۲۰۱۳ ،۳۱ كانون األولرصید    398,878.00   1.00   968,370.00   269,868.00   1,637,117.00

 
  ) ٢٠المعدل السنوي إلھتالك األثاث والمفروشات% ( 
 ) ٥٠المعدل السنوي إلھتالك الدیكور والتحسینات% ( 
 ) ٢٥المعدل السنوي إلھتالك األجھزة المكتبیة والحاسوبیة%( 
  ٢٠إلھتالك وسائل النقل (المعدل السنوي%( 
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 البیانات المالیة الختامیةاإلیضاحات حول 

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

  الدائنون -١٤
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  2,112,375.00  
 

2,439,542.00 
 

 * FITشركة 
232,200.00  

 
261,120.00  

 
 * FIT-SMSشركة 

23,680.00  
 

47,360.00 
 

 صیانة-شركة آي تك  

 الدائنون   2,748,022.00    2,368,255.00     

 ولم یتم اتخاذ أي إجراء لتسویة هذا الحساب بعد.  FITإن المبلغ متنازع علیه مع شركة * 

 ذمم العمالء  -١٥
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  45,014,291.86  
 

46,778,584.55 
 

 ذمم العمالء الدائنة

 ذمم العمالء   46,778,584.55    45,014,291.86     

 مصاریف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  -١٦
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س 

 
 ل.س

 169,907.00  
 

 ضریبة دخل الرواتب واألجور  79,970.00
14,329.00  

 
 %۷موظفین -مؤسسة التأمینات االجتماعیة   0.00

34,939.00  
 

 مستحق %۱۷٫۱موظفین -مؤسسة التأمینات االجتماعیة   0.00
0.00  

 
 الرواتب المستحقة  0.00

39,236.17  
 

 مستحقةعموالت سوق دمشق   33,695.70
120,000.00  

 
 مصاریف تدقیق خارجي مستحقة  120,000.00

868,162.00  
 

 شیكات  لم تدفع بعد  726,400.00
23,502.00  

 
 نشاطات الموظفین المستحقة  26,262.00

75,000.00  
 

 مصاریف كھرباء مستحقة   0.00
1,378,543.00  

 
 مصاریف مختلفة مستحقة  1,253,867.98

59,593.00  
 

 مصاریف ھاتف وموبایل وانترنت مستحق   0.00

 مصاریف مستحقة و أرصدة دائنة أخرى 2,240,195.68    2,783,211.17    
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 البیانات المالیة الختامیةاإلیضاحات حول 

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

 رأس المال   -١٧ 

 ألف وعشرون مائة فقط حصة/ ١٢٠،٠٠٠/  على موزعة غیر ال سوریة لیرة ملیون وعشرون مائة ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠

 النحو على المال رأس كامل على المؤسسون اكتتب وقد سوریة لیرة ألف س.ل/ ١٠٠٠/ حصة كل قیمة حصة

 :التالي
 القیمة باللیرات السوریة عدد الحصص نسبة االكتتاب الجنسیة السم والكنیةا

 54,000,000 54,000 %45 سوریة المسؤولیة المحدودة االستثماریة راماك مجموعة
 36,000,000 36,000 %30 سوري الدندشي محمد المرتضى محمد السید

 30,000,000 30,000 %25 إماراتیة شركة الرمز لألوراق المالیة
 120,000,000 120,000 %100  المجموع

 )مدورة خسائر/(محتجزة أرباح -١٨

 ل.س على الخسائر المدورة والتي تمثل نفقات تعود ألعوام سابقة. ٦,٨٨٠تم التأثیر بمبلغ 

 المتراكم في القیمة العادلة لألصول المالیة المتوفرة برسم البیع التغیر -١٩
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  
(12,535,030.50) 

 
4,375,835.50 

 

القیمة العادلة لألصول  التغیر المتراكم في
 المتوفرة برسم البیع المالیة 

     
(12,535,030.50)   4,375,835.50   

القیمة العادلة لألصول  التغیر المتراكم في
 المتوفرة برسم البیع المالیة 

 جاري الشركاء  -٢٠
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  (45,672.00) 
 

(38,797.00) 
 

 جاري الشریك الرمز

 جاري الشركاء   (38,797.00)   (45,672.00)     
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 البیانات المالیة الختامیةاإلیضاحات حول 

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

 العموالت من سوق دمشق إیراد -٢١
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  2,037,454.36 
 

2,365,092.77 
 

 إیراد العموالت من سوق دمشق 

3,320.05 
 

395.20 
 

صفقات  -إیراد عمولة الشركة من سوق دمشق 
 عام -صغیرة 

 سوق دمشق إیراد العموالت من   2,365,487.97   2,040,774.41     

باأللف  ٦وحتى  ٥هي عمولة تحصل علیها الشركة من تنفیذ صفقات بسوق دمشق لألوراق المالیة بنسبة تتراوح بین 

باأللف من النسبة المذكورة أعاله  ١,٦بها عند تنفیذ الصفقة علمًا أن نسبة  االعترافمن إجمالي قیمة الصفقة ویتم 

 تخص هیئة األوراق وسوق دمشق المالي وصندوق ضمان التسویة.

باأللف للشركة والتي تشكل اإلیراد من عموالت سوق دمشق لألوراق  ٤,٤باأللف و  ٣,٤وباقي العمولة تتراوح بین 

 .المالیة

 )OTC( سوق من شركةال عمولة إیراد -٢٢
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  56,543.30  
 

10,058.00 
 

  OTCعمولة الشركة من سوق  إیراد

 ) OTCإیراد عمولة الشركة من سوق (    10,058.00    56,543.30     

باأللف من إجمالي  ٧هي عمولة تحصل علیها الشركة من تنفیذ صفقات خارج سوق دمشق لألوراق المالیة بنسبة 

 قیمة الصفقة ویتم االعتراف بها عند تنفیذ الصفقة 

  إیرادات أخرى -٢٣
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  42,649.20 
 

44,285.99 
 

 عرضیةإیرادات أخرى 

 إیرادات أخرى   44,285.99   42,649.20     
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 البیانات المالیة الختامیةاإلیضاحات حول 

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

 المصاریف التشغیلیة -٢٤
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  7,319,521.00 
 

 نفقات للموظفین  4,033,877.00

 التأمینات االجتماعیة  257,337.00  515,901.00

 التأمین الصحي  76,976.00  106,538.01

 التسجیل السنوي للموظفین لدى الھیئة  70,002.00  78,340.00

 نفقات الموظفین األخرى  389,885.00  386,360.00

 االستھالكات  723,071.00  863,884.00

 اإلطفاءات  501,572.00  1,832,602.00

 مصاریف اإلیجار  2,799,999.00  3,200,000.00

 االشتراكات السنویة  647,500.00  817,262.00

 مصاریف الكفاالت البنكیة  367,116.00  472,700.00

 مصاریف تشغیلیة أخرى  1,563,293.21  2,318,924.85

 المصاریف التشغیلیة  11,430,628.21   17,912,032.86     

 

 المصاریف اإلداریة -٢٥
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  163,505.00  
 

 وماء كھرباء مصاریف    90,985.00
 وانترنت وموبایل ھاتف مصاریف   144,362.80   431,964.00

 قرطاسیة مصاریف   19,360.00   81,740.00
 واصالح صیانة مصاریف   71,125.00   97,510.00
 تنظیف و بوفیھ مصاریف   77,925.00   81,605.00
 وتبرید تدفئة مصاریف    131,275.00   46,300.00
 ومراسالت شحن و مواصالت مصاریف    48,300.00   69,085.00
 اإللكتروني الشركة موقع استضافة   17,000.00   22,500.00

 نقل وسائط الزامي تأمین   3,953.00   5,742.00
 نقل وسائط شامل تأمین   0.00   30,363.00

 المصاریف اإلداریة  604,285.80   1,030,314.00     
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 البیانات المالیة الختامیةاإلیضاحات حول 

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

 مصاریف أخرى -٢٦
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  50,985.00 
 

 تسویقیة مصاریف  231,350.00
 نثریة مصاریف  7,642.00  16,775.86

 مصاریف أخرى  238,992.00   67,760.86     

 

 إیراد فوائد بنكیة مقبوضة  -٢٧
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  6,579,484.58 
 

2,458.14 
 

 عام-بنك بیبلوس قصیرة األجل -فوائد دائنة  

668.78  
 

0.00  
 

 عام-فوائد دائنة بنك بیمو  

2,827,096.25 
 

8,868,538.01 
 

 عام -بنك قطر  -فوائد دائنة 

 إیراد فوائد بنكیة مقبوضة    8,870,996.15   9,407,249.61     

 توزیعات أرباح األسهم -٢٨
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  3,221,400.00  
 

3,624,075.00  
 

 توزیعات أرباح األسھم

 
 

 
 

 
 توزیعات أرباح األسھم    3,624,075.00    3,221,400.00

 ل.س لكل سهم.  ٤٥سیریتل والتي قررت أن تقوم بتوزیع سهم من أسهم شركة  ٨٠،٥٣٥تمتلك الشركة 

 أسهم بیع) خسائر/(أرباح -٢٩ 
2012 

 
2013 

 كانون األول 
 

 كانون األول
 ل.س 

 
 ل.س

 133,901.92 
 

 عامسائر) بیع أسھم محفظة المتاجرة أرباح (خ 3,167,633.07
(3,438,717.72) 

 
 عام -أرباح (خسائر) بیع أسھم محفظة البیع  0.00

 أرباح/(خسائر) بیع أسھم  3,167,633.07   (3,304,815.80)    
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 البیانات المالیة الختامیةاإلیضاحات حول 

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

 تخفیض مخصص هبوط أسعار أوراق مالیة -٣٠
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  2,482,326.44 
 

0.00  
 

 تخفیض مخصص ھبوط أسعار أوراق مالیة 

 
 

 
 

 
 تخفیض مخصص ھبوط أسعار أوراق مالیة     0.00   2,482,326.44

 تمثل إعادة الجزء غیر المستخدم من المخصص نتیجة لبیع جزء من أسهم عودة بسعر أعلى من القیمة االسمیة.

 (خسائر) غیر محققة ألصول مالیة من خالل الربح والخسارة/أرباح -٣١
2012 

 
2013 

 كانون األول  
 

 كانون األول
 ل.س  

 
 ل.س

  (1,336,847.95) 

 

(47,975.32) 

 

أرباح (خسائر) غیر محققة ألصول مالیة من 
 خالل الربح و الخسارة

 
 

 
 

 

(1,336,847.95)   (47,975.32)   
أرباح (خسائر) غیر محققة ألصول مالیة من 

 خالل الربح و الخسارة

 رصید النقدیة وشبه النقدیة أول المدة  -٣٢

لغرض قائمة التدفقات النقدیة، فإن النقد وما في حكمه یشمل على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع 

قصیرة األجل والتي لها تواریخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل محسومًا منها التسهیالت المصرفیة (حسابات السحب 

 ).المكشوفعلى 

 إدارة المخاطر -٣٣

 مخاطر السیولة ١-٣٣

هذه المخاطرة نتیجة عدم قدرة الشركة على تأمین السیولة الالزمة لإلیفاء بالتزاماتها قصیرة األجل في الوقت  تنشأ

المحدد وعند استحقاقها، وبذلك تقوم الشركة بتوفیر السیولة الالزمة بشكل دائم لإلیفاء بااللتزامات المالیة المترتبة 

شركة بإدارة مخاطر السیولة بمراقبة التدفق النقدي بشكل دوري ومن خالل علیها للموردین والعمالء، كما تقوم إدارة ال

 تقاریر المالءة المالیة التي تقدم أسبوعیا لهیئة األوراق واألسواق المالیة
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 شركة شام كابیتال محدودة المسؤولیة
 البیانات المالیة الختامیةاإلیضاحات حول 

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١

 (تتمة) إدارة المخاطر -٣٣

 مخاطر معدل الفائدة ٢-٣٣

ارات مصرف سوریة المركزي والتي تؤثر سلبًا تنشأ هذه المخاطرة من التغیر في معدالت الفوائد السوقیة والمرتبطة بقر 

 على الموجودات المالیة المنتجة للفوائد وعلى الفوائد. 

 مخاطر أسعار الصرف ٣-٣٣

 تنشأ هذه المخاطرة من التغیر في معدالت أسعار صرف العمالت األجنبیة بالنسبة للیرة السوریة. 
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