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شركة سـوریـة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة
بیان المركز المالي

  2010كانون األول  31كما في 

  وتقرأ معھا المالیة البیاناتتشكل جزءاً من ھذه  21إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 

2

      
2010  2009  

لیرة سوریة  لیرة سوریةإیضاح
الموجودات

      الموجودات المتداولة  
609,850,267    3304,585,586نقد وأرصدة لدى المصارف

-41,316,210  موجودات مالیة للمتاجرة
34,292,106    512,429,635أخرىمتداولة موجودات 

  ____________  ____________
  318,331,431    644,142,373
  ____________    ____________  

      الموجودات غیر المتداولة 
62,500,0002,500,000أخرىمتداولة غیر موجودات 

 643,609  72,716,577ممتلكات ومعدات 
 8829,193608,033  موجودات غیر ملموسة

________________________
6,045,770    3,751,642 

____________  ____________
647,894,015    324,377,201مجموع الموجودات

________________________
  

  المطلوبات وحقوق الشركاء
المطلوبات

  المتداولةالمطلوبات 
29,688,819  912,734,018أخرىومصاریف مستحقة غیر مدفوعةذمم دائنة و
300,000,000-10قرض ألجل

10,333,343  -10فوائد مستحقة غیر مدفوعة
  ____________  ____________

  340,022,162  12,734,018مجموع المطلوبات
  ________________________
  

   حقوق الشركاء
11300,000,000300,000,000والمدفوعرأس المال المكتتب بھ 

787,185    1,164,318  12احتیاطي قانوني

  -    12787,185  احتیاطي اختیاري
7,084,668    9,691,680  أرباح مدورة

________________________
307,871,853     311,643,183  مجموع حقوق الشركاء

  ________________________
647,894,015    324,377,201حقوق الشركاءو المطلوبات مجموع

  ________________________

  2011. شباط 11 بتاریخ المدیرینقرار مجلس المالیة بناء على  البیاناتتمت الموافقة على إصدار 

──────────────────────────
  أزھري  وعمر                  

المدیرینرئیس مجلس              

──────────────────────
     جورج صایغ             

المدیرینئیس مجلس نائب ر      



شركة سـوریـة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة
  الدخل الشامل بیان
2010األول  كانون31ة المنتھیة في نللس

  وتقرأ معھاالمالیةالبیاناتتشكل جزءاً من ھذه 21إلى1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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2010  

كانون الثاني 27للفترة من 
(تاریخ التأسیس) 2009
كانون األول 31حتى 

2009  
      

لیرة سوریة  لیرة سوریةإیضاح
  

اإلیرادات
   36,199    138,007,876  إیرادات الوساطة واالستشارات المالیة

   28,136,446    320,067,223  إیرادات الفوائد
-     27,859  صافي إیرادات موجودات مالیة للمتاجرة

-   457  أخرى
  ____________  ____________

  28,172,645    28,103,415  مجموع اإلیرادات
  ____________    ____________  

      المصاریف
  (4,337,848)    (14,311,238)14  نفقات الموظفین

  (57,358)    (468,943)8,7  اإلستھالكات واإلطفاءات
  (5,457,243)    (4,634,580)15  مصاریف إداریة وعمومیة

  (115,000)-  مصاریف التأسیس
  (10,333,343)(4,917,324)10مدفوعة عن القرضفوائد 

________________________
(20,300,792)(24,332,085)  المصاریفمجموع 

  ________________________
  3,771,3307,871,853  / الفترةربح السنة

        
  -    -األخرىمكونات الدخل الشامل 

  ________________________
  3,771,3307,871,853الدخل الشامل للسنة / الفترة

  ________________________
      

      
  



المالیة المحدودة المسؤولیةشركة سـوریـة والمھجر للخدمات 
  ات في حـقــوق الشركـاءالتغیربیان
2010األول  كانون31المنتھیة في ةنالس

  وتقرأ معھاالمالیةالبیاناتتشكل جزءاً من ھذه 21إلى1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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رأس المال المكتتب بھ و 

المدفوع
  

احتیاطي قانوني
  

احتیاطي اختیاري
  

أرباح مدورة
  

  مجموع حقوق الشركاء
                  

  لیرة سوریة  لیرة سوریة    لیرة سوریة    لیرة سوریة  لیرة سوریة

  307,871,853  7,084,668-  300,000,000787,185  2010كانون الثاني 1الرصید في 
3,771,330  3,771,330-   -  - الدخل الشامل للسنة 

-(1,164,318)787,185  377,133- )12إلى االحتیاطیات (إیضاحالمحول 
____________________________________________________________

  311,643,183  9,691,680  787,185  2010300,000,0001,164,318كانون األول 31الرصید في 

  ____________________________________________________________
  
  
  
  

300,000,000---300,000,000  رأس المال المدفوع
  7,871,853  7,871,853---الدخل الشامل للفترة 

-  )787,185(-  787,185-)12المحول إلى االحتیاطیات (إیضاح 
____________________________________________________________

  307,871,853  7,084,668  -  2009300,000,000787,185كانون األول 31الرصید في 
  ____________________________________________________________



والمھجر للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیةشركة سـوریـة 
بیان التدفقات النقدیة

2010األول  كانون31المنتھیة في للسنة

  وتقرأ معھاالمالیةالبیاناتتشكل جزءاً من ھذه 21إلى1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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2010  

كانون 27للفترة من   
(تاریخ 2009الثاني 

31التأسیس) حتى 
  2009كانون األول 

        
لیرة سوریة  لیرة سوریةإیضاح

  األنشطة التشغیلیة
  7,871,853    3,771,330  الفترة السنة / ربح 

    التعدیالت للبنود التالیة :
(28,136,446)    (20,067,223)  إیرادات الفوائد

10,333,343    -  مصاریف الفوائد 
  44,891    7308,603  الممتلكات والمعداتستھالك امصاریف 
  12,467    8160,340  ملموسةالإطفاء الموجودات غیر مصاریف 

  -    8,295  خسائر إعادة تقییم غیر محققة
  -    (34,405)  أرباح توزیعات اسھم غیر نقدیة

    (411)7  استبعاد ممتلكات ومعداتأرباح 
  ____________  ____________
  (15,853,471)  (9,873,892)  
  

  المال العاملالتغییرات في رأس 
  

(8,655,660)  3,968,093  أخرىمتداولة موجودات 

29,688,819  (27,288,144)  أخرىومصاریف مستحقة غیر مدفوعةذمم دائنة و

  ________________________

  11,159,267    (39,173,522)  التشغیلیةاألنشطةمن) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدیة 

  ____________  ____________
    

    األنشطة االستثماریة
)688,500(  (2,389,360)7شراء ممتلكات ومعدات

)620,500(  (381,500)8  شراء موجودات غیر ملموسة
-  (1,290,100)  شراء موجودات مالیة للمتاجرة

-  37,961,601فوائد مقبوضة
-8,200  ممتلكات ومعداتاستبعادمتحصالت نقدیة من 

(550,000,000)  350,000,000  ودائع لدى البنوك
  ________________________

  (551,309,000)    383,908,841  األنشطة االستثماریة)المستخدمة في(منصافي التدفقات النقدیة
____________  ____________

  
    األنشطة التمویلیة

300,000,000  -المال المدفوعرأس
300,000,000  (300,000,000)10قرض ألجل

  ________________________
600,000,000  (300,000,000)  األنشطة التمویلیةمن) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدیة 

  ________________________

  59,850,267    44,735,319  في النقد وما في حكمھ الزیادةصافي 
        

- 59,850,267  بدایة السنة/ الفترةالنقد وما في حكمھ في 
    ________________________

  59,850,267    3104,585,586  نھایة السنة/ الفترةالنقد وما في حكمھ في 
________________________

  



شركة سـوریـة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة
البیانات المالیةإیضاحات حول 

2010كانون األول31
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معــلـومـات عن الشركة1
  

  بموجب نظام الترخیص لشركات الخدماتسوریة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة تم تأسیس شركة
.2006آب 28/ الصادر عن رئیس مجلس الوزراء بتاریخ 3942المالیة رقم /الوساطة و

تم تعدیلھا و2008آذار 17األسواق المالیة السوریة الشركة الموافقة األولیة على التأسیس بتاریخ منحت ھیئة األوراق و
.2008آب 25بتاریخ 

المھجر بتأسیس شركة وساطة مالیة محدودة سوریة وبنكالمركزي على مساھمة البنككما حصلت الشركة على موافقة 
.2008أیلول 4التسلیف بتاریخ در عن مجلس النقد واصال) 4/م ن / ب423قرار رقم (الالمسؤولیة بموجب 

كانون الثاني 4/ تاریخ 2553التجارة رقم /ركة بموجب قرار وزارة االقتصاد والمصادقة على النظام األساسي للشتتم
2009.

300,000,000قدرهرأسمالب2009كانون الثاني 27تاریخ 15664في السجل التجاري تحت الرقم ت الشركةسجل
  .لیرة سوریة

  

/م ) بتاریخ 23األسواق المالیة السوریة بموجب القرار رقم ( ص النھائي من قبل ھیئة األوراق وتم منح الشركة الترخی
ذلك لممارسة النشاطات التالیة:و،ةالمساھمون بتحریر رأس مال الشرك، حیث قام2009شباط 23

  نشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالیة.تقدیم االستشارات وتحلیل و  -
  لحساب الغیر.األوراق المالیة لحساب الشركة والوساطة في  -
  إدارة اإلصدارات األولیة دون تعھد بالتغطیة.  -
االستثمار.إدارة   -

الحفظ على العضویة لدى مركز المقاصة وولدى سوق دمشق لألوراق المالیةكما حصلت الشركة على العضویة
.2009نیسان 26/ تاریخ 278المركزي بموجب القرار رقم /

  

  المالیة./م الصادر عن ھیئة األوراق واألسواق 105بقرار رقم 2009تشرین األول 25باشرت الشركة أعمالھا في 

  

الھامةةـیـاسبـحـاسات المـالسیأسس اإلعداد و2

المالیةبیاناتالأسس إعداد2.1
  

.وتفسیراتھاوفقاً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیةالمالیة البیاناتإعدادتم 

المالیة باللیرات السوریة والتي تمثل العملة الرئیسیة للشركة.البیاناتتم عرض 

ھر بالقیمة العادلة بتاریخ ظالموجودات المالیة للمتاجرة والتي تبأستثناء وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیةالمالیةالبیاناتتم إعداد 
  المالیة.بیاناتال
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(تتمة)الھامةةیالسیاسات المحاسبأسس اإلعداد و2
  

لتغـییرات في الســیاسـات المحاسـبـیـةا2.2

خالل الفترة من المالیة مطابقة لتلك التي تم إستخدامھاالبیاناتفي إعداد إن السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل الشركة
  .2009كانون األول 31إلى 2009كانون الثاني 27

. إن 2010كانون الثاني 1قامت الشركة بتطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة والتفسیرات كما في 
شركة.اعتماد ھذه المعاییر والتعدیالت لم ینتج عنھ أي تغیر جوھري على الوضع المالي أو أداء ال

  
" الدفعات القائمة على األسھم المتعلقة بشروط المنح وإلغاؤھا" -(المعدل) 2معیار التقاریر المالیة الدولي رقم   -

  .2010كانون الثاني 1والنافذ للتطبیق في 
(المعدل) 27رقم . ومعیار التقاریر المالیة الدولیة )المعدل("إندماج األعمال" –3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم   -

.2009نافذة التطبیق في تموز المالیة الموحدة وغیر الموحدة"بیانات" ال–
اإلعتراف والقیاس" (المعدل) فیما یتعلق بالبنود المؤھلة للتحوط -"األدوات المالیة 39معیار المحاسبة الدولي رقم   -

  . 2009تموز 1نافذ للتطبیق في 
. 2009تموز 1"توزیع الموجودات غیر النقدیة للمالكین" نافذ للتطبیق في 17التفسیر رقم   -

  

  
المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة للتطبیق2.3

  :2010كانون األول 31فیما یلي المعاییر والتفسیرات الجدیدة أو المعدلة وغیر نافذة للتطبیق للسنة المنتھیة في 
  "اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة" (المعدل).–24معیار المحاسبة الدولي رقم -
  تصنیف الحقوق الصادرة" (المعدل).–"األدوات المالیة: العرض –32معیار المحاسبة الدولي رقم -
لقیاس"."األدوات المالیة: التصنیف و ا  –9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
"الحد األدنى للدفعات المقدمة من متطلبات التمویل" (المعدل).  –14التفسیر رقم -
  "تسویة االلتزامات المالیة  بأدوات حقوق الملكیة"  –19التفسیر رقم -
  

في إن تطبیق المعاییر والتفسیرات المالئمة للشركة في المستقبل قد ینشأ عنھ بعض اإلفصاحات اإلضافیة أو التغییر
المالیة. ال تتوقع إدارة الشركة أن یكون لذلك تأثیر جوھري على المركز المالي أو أداء بیاناتتصنیفات بعض بنود ال

الشركة.
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(تتمة)الھامةةیالسیاسات المحاسبأسس اإلعداد و2

  أھـم االجتھادات والـتقـدیـرات الـمحـاسـبـیـة2.4

رادات بیاناتالإن عملیة إعداد  الغ االی راف بمب المالیة  تتطلب من إدارة الشركة القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في االعت
ي  من ف د المتض دم التأك ة. إن ع اریر المالی اریخ التق ي ت ة ف ات المحتمل ات وااللتزام ودات والمطلوب اریف والموج والمص

  الحالیة للموجودات و المطلوبات المقدرة في المستقبل.اجتھادات وتقدیرات اإلدارة قد یؤدي الى تعدیالت ھامة في القیم
  

  التقدیرات غیر المؤكدة
المركز المالي والتي لدیھا مخاطر بیانإن الفرضیات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى بتاریخ 
  ل السنة المالیة القادمة موضحة أدناه:ھامة لتكون سبباّ لتعدیل جوھري في القیمة المدرجة للموجودات والمطلوبات خال

  
  انخفاض قیم الموجودات غیر المالیة

المالیة  بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة إنخفاض قیمة األصول غیر المالیة. وإذا بیاناتالتقوم الشركة في تاریخ 
وجد أي مؤشر من ھذا النوع، تقوم الشركة بتقدیر المبلغ القابل لإلسترداد، إن القیمة القابلة لإلسترداد ھي القیمة األعلى 

تھا المستخدمة وھي محددة للموجود الفردي، إال إذا كان الموجود للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصاً تكلفة البیع وقیم
  غیر منتج للتدفقات النقدیة والتي ھي مستقلة إلى حد بعید عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات. 

لمثبتة مسبقاً لم تعد المالیة ، حول ما إذا كان ھناك أي مؤشر یثبت بأن خسائر التدني ابیاناتالیتم عمل تقییم في تاریخ 
موجودة أو قد تم تخفیضھا. إذا وجد مثل ھذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد للموجود أو الوحدة 
المنتجة للنقد. یتم إسترداد خسارة التدني المثبتة مسبقاً فقط إذا كان ھناك تغییر في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ 

قابلة لالسترداد منذ تاریخ إثبات آخر خسارة تدني في القیمة. إن قیمة اإلسترداد محددة بحیث ال تتجاوز الموجودات ال
القیمة المدرجة للموجود قیمتھا القابلة لالسترداد، وأن ال تتجاوز القیمة المدرجة التي تم تحدیدھا، بعد حسم اإلستھالك في 

  الشامل.الدخلبیانالسابقة. یتم إثبات ھذه اإلستردادات في حال عدم إثبات خسارة تدني للموجود في السنوات
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(تتمة)الھامةةیالسیاسات المحاسبأسس اإلعداد و2

  
الســیاسـات المحاسـبـیـةم ـأھ2.5

  

  تـحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف  .أ

المنافع االقتصادیة سوف تتدفق إلى الشركة، فیما یلي المقاییس یتم االعتراف باإلیراد فقط عندما یكون من المحتمل أن 
  باإلیراد:المتبعة لإلعتراف

تقدیم خدمات  
وعن عموالت التداول عند إكمال كل عند االنتھاء من تقدیم الخدمة اإلیراد الناتج عن اإلستشارات المالیة تحقق ی

  معاملة.

 الـفـوائـد

  ستخدام سعر الفائدة الفعلي.إبتحقیق االیراد من الفوائد عند استحقاقھا یتم 

  التوزیعات عن االستثمارات

  فى استالم ھذه التوزیعات.الشركةیتحقق اإلیراد عند أحقیة 

  
  ضریبة الدخل  .ب

  العربیة السوریة.تخضع الشركة فیما یتعلق بضریبة الدخل لضریبة الدخل على األرباح الحقیقیة النافذة في الجمھوریة 

إن الضرائب المؤجلة ھي الضرائب المتوقع دفعھا أو استردادھا نتیجة الفروقات الزمنیة المؤقتة بین قیمة الموجودات أو 
المالیة والقیمة التي یتم احتساب الربح الضریبي على أساسھا.  یتم احتساب الضرائب المؤجلة بیاناتالمطلوبات في ال

وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضریبیة التي یتوقع المركز الماليام كما في تاریخ ستخدام طریقة االلتزإب
تطبیقھا عند تسویة االلتزام الضریبي أو تحقیق الموجودات الضریبیة المؤجلة وبناء على القوانین التي تم تشریعھا في 

  .المركز الماليتاریخ 

ویتم تخفیضھا في حالة توقع عدم إمكانیة المركز المالية في تاریخ یتم مراجعة رصید الموجودات الضریبیة المؤجل
  االستفادة من تلك الموجودات الضریبیة جزئیاً أو كلیاً.

  



شركة سـوریـة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة
  المالیة البیاناتإیضاحات حول 

  2010األول   كانون31

  

10
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(تتمة)الســیاسـات المحاسـبـیـةم ـأھ2.5

  
  المالیة الموجودات  .ج

  األولياالعتراف 

یتم تصنیف األدوات المالیة عند شرائھا وفقاً للغرض منھا وطبیعة ھذه األدوات و یـتـم تقییمھا بالقیمة العادلة. 

  
  القیاس الالحق

  المالیة على تبویبھا على النحو التالى:للموجوداتیعتمد القیاس الالحق 
  

  للمتاجرةالمالیة الموجودات
مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة فى حالة الحصول علیھا بغرض البیع فى موجوداتالمالیة بصفتھا الموجوداتتصنف 

  .المستقبل القریب

  
ذمم دائنة ومستحقات  .د

یتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستغلة سواء تمت أم لم تتم المطالبة بھا 
  من قبل المورد.

  
ممتلكات ومعدات  .ه

الك ستھتغییر طریقة استھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. یتمالممتلكات والمعدات بالكلفة بعد خصم اإلاظھاریتم 
تعالج ھذه وا الك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھستھالزمني عند تغیر نمط ااوعمرھالممتلكات والمعدات 

  .التقدیر المحاسبيالتغییرات على أنھا تغییرات في 

ة الغاءیتم  تبعاده.  أی تخدامھ أو اس ن اس ة م االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال یكون ھناك منافع اقتصادیة متوقع
تبعد.  ل المس ة األص ل وقیم تبعاد األص د اس ین عوائ رق ب ا الف ى أنھ ب عل ل تحتس تبعاد األص أرباح أو خسائر تنجم عن إس

ي تسجل ھذه األرباح أو ا ائر ف انلخس دخلبی املال س الش ي نف رى ف اریف أخ رادات أو مص د إی من بن رةض م الفت ي ت الت
  المشاریع قید التنفیذ حتى تصبح جاھزة لالستخدام وتوضع قید التشغیل.استھالكال یتم استبعاد األصل فیھا ، 

  :موجودات التالیةالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للھتسیحسب اال

 سنوات10                مكتبیة الالمفروشات

  سنوات20              والمعداتو التجھیزاتثاثاأل
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الموجودات غیر الملموسة  .و

منھا أیة مخصصات بالتكلفة مطروحافیما بعد یتم تقییمھا وعند شرائھا بالتكلفةغیر الملموسةیتم تسجیل الموجودات 
یتم تقدیر عمر الموجودات غیر الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة ویة مخصصات متعلقة بتدني قیمتھا. ألإلطفاء و

  محددة.غیر 
.  أما الشاملالدخلبیانفي اإلطفاءیقید ھذا العمر ومحدد خاللالموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر زمني إطفاءیتم 

المالیة ویتم البیاناتالموجودات غیر الملموسة التي عمرھا الزمني غیر محدد فیتم مراجعة التدني في قیمتھا في تاریخ 
كذلك تتم مراجعة تقدیر العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات   .الشاملالدخل بیانتسجیل أي تدني في قیمتھا في 

تغییر طریقة إطفاء األصل غیر الملموس وعمره یتمأیة تعدیالت على الفترات الالحقة.  إجراءفي نھایة كل سنة ویتم 
تعالج ھذه التغییرات و،وریاالمنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھ كلما كان ذلك ضرإطفاءالزمني عند تغیر نمط 

مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات العمر المحدد في تسجلعلى أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي، كما 
مع العناصر المشابھة لھا من حیث الطبیعة.الشاملالدخلبیان

  

إلى قیمتھا المتبقیة على طول عمرھا یتم احتساب االطفاءات بطریقة القسط الثابت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات
  :اإلنتاجي. فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات غیر الملموسة

سنوات5      برامج الكمبیوتر
سنوات5      الربط مع السوق

  
ةتدني قیم الموجودات غیر المالی  .ز

المالیة بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة تدني قیمة األصل. وإذا وجد أي مؤشر البیاناتتقوم الشركة في تاریخ 
. في حال تبین أن قیمة األصل المسجلة أكبر من القیمة ر المبلغ القابل لإلسترداد لألصلمن ھذا النوع، تقوم الشركة بتقدی

  قیمة القابلة لالسترداد.القابلة لالسترداد یتم االعتراف بتدني قیمة األصل حتى تعادل ال

یتم تقییم ما إذا كانت توجد أیة داللة على أن خسارة تدني معترف بھا ألصل في السنوات مركز مالي،بیان كلفي تاریخ
لم تعد توجد أو أنھا قد انخفضت، وإذا وجدت ھذه الحالة، تقوم الشركة بتقییم المبلغ القابل ،عدا عن الشھرة،السابقة

  لالسترداد لذلك األصل.

یجب عكس خسارة التدني المعترف بھا لألصل فقط إذا كان ھناك تغیر في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ األصل 
تدني القیمة، وإذا كانت الحالة كذلك یجب زیادة المبلغ المرحل لألصل القابل لإلسترداد منذ اإلعتراف بآخر خسارة في 

  .إلى مبلغھ القابل لإلسترداد
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  إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة  .ح

األصول المالیة

جزء من األصل) عند:بإلغاء االعتراف باألصل المالي (أوالشركةقوم ت

،أوانتھاء مدة الحقوق التعاقدیة في استالم التدفقات النقدیة من األصل المالي

 التدفقات النقدیة ستالم التدفقات النقدیة لألصل المالي، أو تحمل مسؤولیة دفع إبنقل الحقوق التعاقدیة بالشركةقیام
لطرف ثالث حال استالمھا بدون تأخیر مادي، و

 بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر الشركةقم تبنقل جمیع مخاطر وعائدات ملكیة األصل المالي، أو إذا لم الشركةقیام
  وعائدات األصل المالي بشكل جوھري ولكن لم یحتفظ بالسیطرة على األصل.

  
بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر وعائدات األصل بشكل جوھري ولكنھ یحتفظ بالسیطرة على األصل تقم الشركةإذا لم 

ھو للشركةالمنقول، فإنھ یستمر باالعتراف باألصل المنقول إلى حد مشاركتھ المستمرة. إن مدى ھذه المشاركة المستمرة 
المستمرة شكل ضمان لألصل المنقول، یكون مدى مدى تعرضھ للتغیرات في قیمة األصل المنقول. عندما تتخذ المشاركة

("مبلغ الضمان")، اتسدیدھالشركةھو القیمة الدفتریة لألصل أو أعلى قیمة الذي قد یطلب من للشركةالمشاركة المستمرة 
أیھما أقل.

  
االلتزامات المالیة  .ط

ستبدال االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط یتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائھ أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. عند ا
مختلفة، یتم محاسبة ھذا التعدیل على أنھ انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جدید ویتم االعتراف 

  .الشاملالدخلبیانبالفرق كربح أو خسارة في 
  
  
مھلنقد وما في حكا  .ي

یشمل النقد وما في حكمھ على النقد واالرصدة  النقدیة التي تستحق خالل مدة ثالثة ،التدفقات النقدیةبیانلغرض إعداد 
اشھر من تاریخ االستحقاق األصلي.

  
التعامالت بالعمالت األجنبیة  .ك

یتم تسجیل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ حدوث ھذه التعامالت ویتم 
المركز الماليبیانتحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالیة بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة في تاریخ 

للشركةتسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن التحویل إلى العملة الرئیسیة المعلنة من قبل مصرف سوریة المركزي. یتم 
  .الشاملالدخلبیانفي 

  
  للشركة.والتي تمثل العملة الرئیسیةالمالیةالبیاناتإن اللیرة السوریة ھي عملة إظھار 

  
التقاص  .ل

المركز المالي فقط عندما تتوفر بیانالمبلغ الصافي في وإظھارتقاص بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة إجراءیتم 
  .في نفس الوقتالمطلوبات یكون تحقق الموجودات وتسویة أوتسویتھا على أساس التقاص لوالنیةالحقوق القانونیة الملزمة
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المصارفنقد وأرصدة لدى 3

  یلي : األرصدة لدى المصارف ممایتألف النقد و-
20102009
      

لیرة سوریة  لیرة سوریة

9,465  5,835نقد في الخزینة
28,740,648  88,881,006لدى البنوكحسابات جاریة
29,049,689  10,200,591  (ارصدة مستثمري الشركة)لدى البنوكحسابات جاریة
2,050,465  5,498,154  البنك المركزيتسویة-حسابات جاریة

200,000,000550,000,000لدى البنوكألجلودائع
________________________

304,585,586  609,850,267
________________________

لیرة سوریة في حین بلغت ایرادات 20,067,223مبلغ 2010بلغت ایرادات الفوائد عن ودائع لدى البنوك خالل عام 
  لیرة سوریة.  28,136,446مبلغ 2009الفوائد عن ودائع لدى البنوك خالل عام 

  

دیة على األرصدة التالیة:التدفقات النقبیانما في حكمھ المدرج في یتضمن النقد و-

  
20102009
      

لیرة سوریة  لیرة سوریة

5,8359,465نقد في الخزینة
88,881,00628,740,648لدى البنوكحسابات جاریة
10,200,59129,049,689  (ارصدة مستثمري الشركة)لدى البنوكحسابات جاریة
2,050,465  5,498,154  البنك المركزيتسویة-حسابات جاریة

________________________
104,585,586  59,850,267  

________________________
  

ة للمتاجرةموجودات مالی4
20102009
      

لیرة سوریة  لیرة سوریة
المحلیة:سھم شركات مدرجة في االسواق المالیةأ

-1,191,365قطاع البنوك 
-124,845النقلقطاع 

________________________
1,316,210-  

________________________
  

كما حصلت الشركة على 2010لیرة سوریة خالل عام 8,295بلغت خسائر إعادة التقیم الموجودات المالیة للمتاجرة 
  لیرة سوریة .1,746رباح المتاجرة النقدیة أبلغت كمالیرة سوریة34,405توزیعات أسھم غیر نقدیة بقیمة 
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  خرىأمتداولةموجودات5
20102009
      

لیرة سوریة  لیرة سوریة

  28,136,446    10,242,068إیرادات فوائد مستحقة غیر مقبوضة 
  5,000,000    -تأمینات 

1,150,000    2,184,682  مصاریف مدفوعة مقدما
  5,660  2,885الطوابع المالیةمخزون

____________    ____________  
12,429,635  34,292,106  

________________________
  

خرىموجودات غیر متداولة أ6
  

لنظام الداخلي لصندوق ضمان اتمثل الجزء غیر المتداول من المساھمة النقدیة بصندوق ضمان التسویة والمحتسبة بناًء على 
  لیرة سوریة.2,500,000وقد بلغت قیمتھا التسویة وقرار مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالیة

  
  
  

  الممتلكات والمعدات7
  

  الجموع   واخرىتجھیزات  األثاث والمفروشات  اجھزة ومعدات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

  التكلفة أو القیمة:
  688,500  95,000-  593,500  2010كانون الثاني 1كما في 

  2,434,860-  845,435  1,589,425  اإلضافات 
  (60,700)--  (60,700)  و االستبداالتاإلستبعادات

  _____________________________________________
  3,062,660  95,000  845,435  2,122,225  2010كانون األول 31كما في 

        
          

          اإلستھالك المتراكم:
  44,891  3,168-  41,723  2010كانون الثاني 1كما في 

  308,603  19,008  267,47322,122استھالك الفترة
(7,411)--(7,411)  واالستبداالتاإلستبعادات

  _____________________________________________
  346,083  22,176  22,122  301,785  2010كانون األول 31كما في 

          
صافي القیمة الدفتریة:

  2,716,577  72,824  823,313  1,820,440  2010كانون األول 31كما في 
  _____________________________________________
  

   91,832643,609-551,777  2009كانون األول 31كما في 
_____________________________________________

لیرة سوریة وتحقیق ارباح بمبلغ 8,200مبلغ نقدي وقدره مقابلاجھزة ومعدات باعادة2010قامت الشركة خالل عام 
الىفرق الباخرى مماثلة لھا وقید باستبدال اجھزة ومعدات 2010الشركة خالل عام قامت كما.لیرة سوریة411

القیمة الصافیة لھذه مع العلم أنولم ینتج عن ھذا االستبدال اي حركة نقدیة المركز الماليبیانحساب الموردین ضمن 
.لیرة سوریة45,500بـ یقدر االجھزة 
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  موجودات غیر ملموسة8
  

المجموع الربط مع السوقبرامج كمبیوتر
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

  التكلفة أو القیمة:
620,500-620,500  2010كانون الثاني 1كما في 

214,000167,500381,500  اإلضافات 
  _________________________________

834,500167,5001,002,000  2010كانون األول 31كما في 
_________________________________

  اإلطفاء المتراكم:
12,467-12,467  2010كانون الثاني 1كما في 

151,9678,373160,340إطفاء الفترة
  _________________________________

164,4348,373172,807  2010كانون األول 31كما في 
  _________________________________

صافي القیمة الدفتریة:
670,066159,127829,193  2010كانون األول 31كما في 

  _________________________________
  

 608,033-608,033  2009كانون األول 31كما في 
  _________________________________
  
  

وأخرىذمم دائنة ومصاریف مستحقة غیر مدفوعة9

20102009
      

لیرة سوریة  لیرة سوریة

  28,952,675    10,200,591ذمم المستثمرین في الوساطة
  506,860  1,176,825حكومیةلجھات حسابات دائنة 
14,264    114,020  عمولة السوق

  215,020  1,242,582حسابات دائنة أخرى
____________    ____________  

12,734,01829,688,819
________________________
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جل ألقرض 10

لیرة 300,000,000، بقیمة 2009نیسان 27حصلت الشركة على قرض من بنك سوریة والمھجر ش.م.م بتاریخ 
%.5سوریة وبفائدة سنویة قدرھا 

.2010نیسان 23بتاریخ وتم تسدیدهالقرض سدادستحقا
  

: بلغت الفوائد المستحقة غیر المدفوعة على 2009دفعت جمیع الفوائد العائدة للقرض ( استحقت و2010خالل عام 
  ).سوریةلیرة10,333,343مبلغ القرض 

  
المكتتب بھ والمدفوعرأس المال11
  

300,000بقیمة اسمیة تبلغ حصة1,000لیرة سوریة مؤلف من300,000,000تأسست الشركة برأسمال قدره 
، وھو موزع على المؤسسین كما یلي:حصةلیرة سوریة لكل 

  

  المبلغ     الحصصعدد    الملكیةنسبة 
  لیرة سوریة         %

      
156,000,000   520   52.0  بنك سوریة والمھجر ش.م.م

70,500,000 235 23.5  بنك لبنان والمھجر لألعمال ش.م.ل.
15,000,000 50 5.0  إحسان عمر بعلبكي

15,000,000 50   5.0خوندةأحمد مھران
15,000,000 50   5.0  طالل رمزي شعباني
15,000,000 50   5.0  حبیب أنطون بیتنجانة

7,500,000   25   2.5  ابراھیم شیخ دیب
6,000,000   20   2.0  محمد أدیب جود

  _________  _________  ____________
  100.0     1,000  300,000,000
  ________  ________  ___________



شركة سـوریـة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة
  المالیة البیاناتإیضاحات حول 

  2010األول   كانون31

  

17

اتاالحتیاطی12

إحتیاطي قانوني- 

للشركةیحق االحتیاطي القانوني.إلىاألرباح الصافیة% من 10تم تحویل ، 2008لعام 3بناء على قانون الشركات رقم 
إن اإلحتیاطي .الشركةمن رأسمال %25لـالتوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید االحتیاطي القانوني مساویاً 

  القانوني غیر خاضع للتوزیع على الشركاء.

  

20102009
      

لیرة سوریة  لیرة سوریة

  7,871,853  3,771,330الفترةالسنة /ربح
____________    ____________  

787,185    377,133  (%10)قانونياحتیاطي
________________________

      
فیمایلي الحركة على األحتیاطي القانوني:

20102009
    

لیرة سوریةلیرة سوریة
    

-787,185كانون الثاني1الرصید كما في 
377,133787,185اإلضافات خالل السنة

________________________
1,164,318787,185كانون االول31الرصید كما في 

  

  اختیاريإحتیاطي - 
  

% من 20اع ما ال یزید على طأن تقرر سنویاً اقتللھیئة العامة للشركة، 2008لعام 3بناء على قانون الشركات رقم 
  .االختیارياالحتیاطي أرباحھا الصافیة عن تلك السنة لحساب

  
فترة من لدة لئالعاح ارباال% من 10اقتطاع 2010نیسان 27اء في اجتماعھا المنعقد بتاریخ ھیئة العامة للشركت القرر
االختیاري وفقاً لما تقرره یستعمل االحتیاطيو2009كانون األول 31(تاریخ التأسیس) حتى 2009كانون الثاني 27

  كأرباح على الشركاء.ویجوز توزیعھ كلھ أو أي جزء منھاءالھیئة العامة للشرك
  

2010
      

  لیرة سوریة

(تاریخ التأسیس) حتى 2009كانون الثاني 27للفترة من ربحال
    20097,871,853كانون األول 31

____________  
787,185  (%10)اختیاري احتیاطي

____________
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المالیةاالستشاراتوایرادات الوساطة13

2010

كانون 27للفترة من 
(تاریخ 2009الثاني 

31التأسیس) حتى 
  2009كانون األول 

      
لیرة سوریة  لیرة سوریة

  25,787  3,698,756یرادات عمولة وساطة /بیعإ
  10,412  4,029,120یرادات عمولة وساطة /شراءإ

  -  280,000إیراد االستشارات 
____________    ____________  

8,007,876  36,199   
________________________

  
  

نفقات الموظفین14

2010

كانون 27للفترة من 
(تاریخ 2009الثاني 

31التأسیس) حتى 
  2009كانون األول 

      
لیرة سوریة  لیرة سوریة

  2,342,054  9,197,415واالجورالرواتب
  125,061  1,093,888مصروف تأمینات اجتماعیة

  165,000  1,126,000تعویض تمثیل 
  50,000  101,000  دورات تدریبیة للموظفین

1,020,000  2,786,435  مكافآت الموظفین
635,733  6,500  أخرى

  ____________    ____________  
  14,311,238    4,337,848  

________________________
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وعمومیةمصاریف إداریة 15

2010

كانون 27للفترة من 
(تاریخ 2009الثاني 

31التأسیس) حتى 
  2009كانون األول 

      
لیرة سوریة  لیرة سوریة

  211,993  530,379  مؤتمراتوومعارضإعالنات
  2,967,671  1,747,832  وأعباء حكومیةإشتراكات في سوق األوراق المالیة رسوم 

  1,315,000  403,500  ستشاراتواقانونیةمصاریف مھنیة و
27,600  125,156  ھاتفوماءوكھرباءمصاریف 

934,979  1,827,713اخرىومصاریف إداریة وعمومیة
  ____________    ____________  
  4,634,580    5,457,243  

________________________
  
  

  ضریبة الدخل16
  

ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي:
  

2010

كانون 27للفترة من 
(تاریخ 2009الثاني 

31التأسیس) حتى 
  2009كانون األول 

      
لیرة سوریة  لیرة سوریة

  7,871,853  3,771,330نتیجة السنة / الفترة
      یضاف

  115,000    115,000نفقات تأسیس
      یطرح

(23,000)  (46,000)إطفاء نفقات التأسیس
  (28,136,446)    (20,067,223)إیرادات الفوائد (*)

  ____________    ____________  
  (20,172,593)    (16,226,893)الخسارة الضریبیة

  ____________    ____________  
      

  %22    %22الفعليالضریبةمعدل
  

.تقتطع عند المنبع %7.5تخضع إیرادات الفوائد لضریبة ریع رؤوس األموال المتداولة بنسبة(*)
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عالقةالطراف ذات األمع المعامالت17

(بنك سوریة والمھجر ش.م.م)االعتیادیة) بتعامالت تجاریة مع المصارف ذات العالقةھا(ضمن أعمالالشركة تقام
  بحدود التعامالت التجاریة السائدة.

20102009
      

لیرة سوریة  لیرة سوریة
المركز المالي: بنود بیان

    :الموجودات
57,790,337  99,073,745حسابات جاریة مدینة 

      
    :المطلوبات

300,000,000  -ض قصیر األجلرق
  10,333,343  -مستحقة غیر مدفوعةفوائد 

    
    

2010  

كانون 27للفترة من 
(تاریخ 2009الثاني 

31التأسیس) حتى 
  2009كانون األول 

      
لیرة سوریة  لیرة سوریة

الشامل: الدخل     عناصر بیان
  (10,333,343)  (4,917,324)مدفوعةفوائد 

        
      

        
      

  
  إلتزامات محتملة 18

  الضمانات والكفاالت

بیمو السعودي الفرنسيمتعلقة بكفالة مصرفیة من بنك 2010كانون األول 31لدى الشركة إلتزامات محتملة كما في 
  من رأس المال. %20لیرة سوریة ألمر ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة بنسبة 60,000,000ش.م.م تبلغ قیمتھا

بیمو السعودي الفرنسيمتعلقة بكفالة مصرفیة من بنك 2010كانون األول 31لدى الشركة إلتزامات محتملة كما في 
  صندوق ضمان التسویة.–لیرة سوریة ألمر سوق دمشق لألوراق المالیة 5,000,000ش.م.م  تبلغ قیمتھا 
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إدارة المخاطر19
  

والھدف الرئیسي منھا مستحقة غیر مدفوعة وأخرىذمم دائنة ومصاریفالشركة المالیة الرئیسیة تتضمنإن مطلوبات 
ونقد وأرصدة لدى الموجودات األخرى ھو جمع التمویل الالزم للشركة. إن موجودات الشركة المالیة (بما فیھا 

  المصارف) ناجمة عن عملیات الشركة.
  

السوق (التي ، مخاطر السیولة، ومخاطر االئتمانأدوات الشركة المالیة ھي مخاطر إن المخاطر الرئیسیة الناجمة عن 
ة ھذه المخاطر كما بمراجعة السیاسات المتعلقة بإدارالمدیرین. یقوم مجلس تتضمن مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة)

  ھو ملخص أدناه:
  

  مخاطر اإلئتمان  .أ

تسعى الشركة لتقلیل ھذه المخاطر من خالل المركز المالي.بیانصول المالیة في ن المخاطر االئتمانیة محصورة باألإ
  إیداع أموال الشركة لدى مصارف معتمدة وذات تصنیف ائتماني مرتفع.

  مخاطر السیولة  .ب

إن مخاطر السیولة ھي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتھا المالیة عند إستحقاقھا.
  كانون األول:31لشركة حسب تواریخ اإلستحقاق التعاقدیة كما في المالیة لمطلوبات المثل الجدول التالي ی

  
  المجموع    شھرأ6إلى 3من     شھرأ3أقل من   2010

  لیرة سوریة     لیرة سوریة    لیرة سوریة  
  

12,278,835341,16312,734,018أخرىومصاریف مستحقة غیر مدفوعةذمم دائنة و
  -  -  -قرض ألجل

  -  -  -فوائد مستحقة غیر مدفوعة

  المجموع    شھرأ6إلى 3من     شھرأ3أقل من   2009
  لیرة سوریة     لیرة سوریة    لیرة سوریة  

  
29,688,819  -  29,688,819أخرىومصاریف مستحقة غیر مدفوعةذمم دائنة و
300,000,000300,000,000  -قرض ألجل

10,333,34310,333,343  -فوائد مستحقة غیر مدفوعة
  
  مخاطر السوق  .ج

مالیة نتیجة التغییر في أسعارھا الاألدواتتتمثل مخاطر السوق بمخاطر تغیر القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة و
  سعر الفائدة.مخاطر وقي ألداة مالیة بمخاطر العملة والسوقیة. یتأثر السعر الس

  
  مخاطر العملة  .د

. إن الشركة جنبیةألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت اأمخاطر العمالت االجنبیة تتمثل بتذبذب قیمة 
  غیر معرضة لمخاطر العمالت كون جمیع موجوداتھا ومطلوباتھا باللیرة السوریة.
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(تتمة)إدارة المخاطر19
  
  مخاطر سعر الفائدة  .ه

إن خطر سعر الفائدة ھو احتمال أن تتعرض األدوات المالیة لمخاطر التغیرات في القیمة نتیجة التغیرات في معدالت 
ألجل. والقرضبالودائعسعر الفائدة أو تغیرات في الربحیة المستقبلیة.  وتتعرض الشركة لخطر سعر الفائدة فیما یتعلق 

العمالت التي تتركز فیھا النقدیة. سعر الفائدة عن طریق مراقبة التغیرات في سعر الفائدة على تحقق الشركة في معدل 
  یمثل الجدول التالي حساسیة صافي الفوائد نتیجة تغییر في معدل الفائدة:

  حساسیة صافي إیراد الفوائدالزیادة (االنخفاض) في معدل الفائدة

20102009

لیرة سوریةلیرة سوریة

+10155,068318,814
-10(155,068)(318,814)

  

  
إدارة رأس المال  .و
  

یتمثل الھدف الرئیسي فیما یتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل یدعم نشاط 
  .الشركاءالشركة ویعظم حقوق  

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

  الفترة الحالیة.الشركة بأیة تعدیالت على األھداف والسیاسات واإلجراءات المتعلقة بھیكلة رأس المال خالل 
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  المالیةالقیمة العادلة لألدوات20
  

  تتمثل األدوات المالیة في الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.
تتكون الموجودات المالیة من نقد وارصدة لدى المصارف وموجودات مالیة للمتاجرة وموجودات متداولة أخرى، وتتكون 

تختلف المالیة الالعادلة لألدوات. إن القیمة غیر مدفوعة وأخرى المطلوبات المالیة من ذمم دائنة ومصاریف مستحقة
  جوھریا عن قیمتھا الدفتریة.

  تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي في قیاس واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة:
  المستوى األول: األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في سوق مالي فعال لموجودات مماثلة.

المستوى الثاني: طرق تقییم، حیث أن المدخالت التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة یمكن مالحظتھا إما مباشرة أو 
  بشكل غیر مباشر. 

المستوى الثالث: طرق تقییم حیث أن المدخالت التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة غیر مبنیة على معلومات سوق 
  ملحوظة. 

ل التالي تحلیل الموجودات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة حسب كل مستوى من التسلسل الھرمي للقیمة یوضح الجدو
:العادلة

  
تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة

  
20102009

المجموع   المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
لیرة سوریة  لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

-1,316,210--1,316,210موجودات مالیة للمتاجرة

1,316,210--1,316,210-

أرقام المقارنة21

لتتناسب مع تبویب أرصدة السنة الحالیة. لم تؤثر عملیة إعادة التبویب ھذه 2009تم إعادة تبویب بعض أرصدة عام 
  على حقوق الملكیة أو ربح السنة السابقة.

  إعادة تصنیفھا:یلخص الجدول التالي المبالغ التي تم 
  

المبلغ 2010كانون األول 31التبویب كما في  2009كانون االول 31التبویب كما في 
لیرة سوریة     

    
2,500,000 أخرىمتداولة غیر موجودات  أخرىمتداولة موجودات 

  مصاریف إداریة وعمومیة  اإلستھالكات واإلطفاءات  57,358
  


