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 2011  

 
2010  

        
 لیرة سوریة   لیرة سوریة إیضاح 
     

    اإلیرادات
  8,007,876    4,424,191     13  إیرادات الوساطة واالستشارات المالیة

  20,067,223    15,659,777   3  إیرادات الفوائد
  36,154    55,504 4  إیرادات موجودات مالیة للمتاجرة

 457   59   أخرى
   ____________   ____________ 

  28,111,710    20,139,531     مجموع اإلیرادات
   ____________    ____________  

        المصاریف
 (8,295)   (787,804) 4  غیر محققة موجودات مالیة للمتاجرة خسائر إعادة تقییم
  (14,311,238)    (14,718,261)      14  نفقات الموظفین

  (468,943)    (730,848)             7,8  اإلستھالكات واإلطفاءات
  (4,634,580)     (3,770,087)         15  مصاریف إداریة وعمومیة

 (4,917,324)   -  مدفوعة عن القرضفوائد 
  ____________  ____________ 

 (24,340,380)  (20,007,000)   مجموع المصاریف
   ____________  ____________ 

 3,771,330  132,531            ربح السنة
         

  -    -  األخرىمكونات الدخل الشامل 
   ____________  ____________ 

 3,771,330  132,531          الدخل الشامل للسنة
   ____________  ____________ 
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  مجموع حقوق الشركاء   أرباح مدورة   ختیارياالحتیاطي اال   االجباريحتیاطي اال   رأس المال المدفوع 
                   
  لیرة سوریة   لیرة سوریة    لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة  

          
            

  311,643,183   9,691,680   787,185   1,164,318  300,000,000   2011كانون الثاني  1الرصید في 
 132,531            132,531           -  -   - الدخل الشامل للسنة 

 -  (390,386)            377,133   13,253            - ) 21 إیضاح(المحول إلى االحتیاطیات 
 ____________  ____________  ____________  ____________  ____________ 

  311,775,714   9,433,825   1,164,318   1,177,571  300,000,000 2011كانون األول  31الرصید في 
  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________ 
           
           
           
           

  307,871,853   7,084,668  -   787,185  300,000,000   2010كانون الثاني  1الرصید في 
 3,771,330   3,771,330  -   -   - الدخل الشامل للسنة 

 -  (1,164,318)   787,185   377,133  - ) 21 إیضاح(المحول إلى االحتیاطیات 
 ____________  ____________  ____________  ____________  ____________ 

  311,643,183   9,691,680   787,185   1,164,318  300,000,000 2010كانون األول  31الرصید في 
  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________ 
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  2011    2010  
 لیرة سوریة   لیرة سوریة إیضاح 

     األنشطة التشغیلیة
  3,771,330    132,531   السنة ربح 

        :التعدیالت للبنود التالیة 
  (20,067,223)     (15,659,777)    إیرادات الفوائد

  308,603    530,460 7  الممتلكات والمعداتستھالك امصاریف 
  160,340    200,388 8  ملموسةالإطفاء الموجودات غیر مصاریف 

  8,295    787,804 4  غیر محققة موجودات مالیة للمتاجرة خسائر إعادة تقییم
   (34,405)    (44,000)  4  أرباح توزیعات اسھم غیر نقدیة

 (411)   - 7  استبعاد ممتلكات ومعداتأرباح 
   ____________   ____________ 
       (14,052,594)    (15,853,471)  

      التغییرات في رأس المال العامل
   (1,290,100)   (287,912)    شراء موجودات مالیة للمتاجرة

  3,968,093   810,310   أخرىمتداولة موجودات 
  (27,288,144)    2,108,112   أخرىو ذمم دائنة ومصاریف مستحقة غیر مدفوعة

   ____________  ____________ 
  (40,463,622)    (11,422,084)       التشغیلیة األنشطة) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدیة 

   ____________   ____________  
        األنشطة االستثماریة

  (2,389,360)    (72,500)  7 شراء ممتلكات ومعدات
  (381,500)    - 8  شراء موجودات غیر ملموسة

  37,961,601   22,567,764  مقبوضةفوائد 
 8,200  -   استبعاد ممتلكات ومعداتمتحصالت نقدیة من 

  350,000,000   (91,000,000)    ودائع لدى البنوك
   ____________  ____________ 

  385,198,941    (68,504,736)       األنشطة االستثماریة من )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدیة
  ____________   ____________  

       األنشطة التمویلیة
  (300,000,000)    - 10 قرض ألجل

   ____________  ____________ 
  (300,000,000)    -   األنشطة التمویلیة )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدیة 

   ____________  ____________ 
  44,735,319    (79,926,820)    في النقد وما في حكمھ  الزیادةصافي 

 59,850,267  104,585,586   بدایة السنةالنقد وما في حكمھ في 
    ____________  ____________ 

  104,585,586    24,658,766 3  نھایة السنةالنقد وما في حكمھ في 
  ____________  ____________ 
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 معــلـومـات عن الشركة 1
  

 بموجب نظام الترخيص لشركات الخدماتسورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية  تم تأسيس شركة
 .2006آب  28مجلس الوزراء بتاريخ  الصادر عن رئيس/ 3942/الوساطة المالية رقم و

تم تعديلها و 2008آذار  17األسواق المالية السورية الشركة الموافقة األولية على التأسيس بتاريخ منحت هيئة األوراق و
 .2008آب  25بتاريخ 

محدودة  المهجر بتأسيس شركة وساطة ماليةسورية و بنكالمركزي على مساهمة  البنككما حصلت الشركة على موافقة 
 .2008أيلول  4التسليف بتاريخ در عن مجلس النقد واصال)  4ب/ م ن /423(قرار رقم الالمسؤولية بموجب 

كانون الثاني  4تاريخ / 2553/التجارة رقم ركة بموجب قرار وزارة االقتصاد والمصادقة على النظام األساسي للش تتم
2009. 

 

 300,000,000 قدره رأسمالب 2009كانون الثاني  27تاريخ  15664في السجل التجاري تحت الرقم  سجلت الشركة
  .ليرة سورية

  

بتاريخ ) م /23( األسواق المالية السورية بموجب القرار رقم ص النهائي من قبل هيئة األوراق وتم منح الشركة الترخي
 :ذلك لممارسة النشاطات التاليةو ، ةبتحرير رأس مال الشرك شركاءال ، حيث قام2009شباط  23

 
  .نشر المعلومات المتعلقة باألوراق الماليةتقديم االستشارات وتحليل و  -
  .لحساب الغيراألوراق المالية لحساب الشركة و الوساطة في  -
  .إدارة اإلصدارات األولية دون تعهد بالتغطية  -
 .إدارة االستثمار  -
 

الحفظ على العضوية لدى مركز المقاصة وو لدى سوق دمشق لألوراق المالية حصلت الشركة على العضويةكما 
 .2009نيسان  26تاريخ / 278/المركزي بموجب القرار رقم 

  

  .م الصادر عن هيئة األوراق واألسواق المالية/105بقرار رقم  2009تشرين األول  25باشرت الشركة أعمالها في 
 
  

 الهامة ةـيـاسبـحـاسات المـالسياإلعداد وأسس  2
 

 المالية بياناتال أسس إعداد 2.1
  

 .وتفسيراتها وفقاً لمعايير التقارير المالية الدوليةالمالية  البيانات إعدادتم 

 .المالية بالليرات السورية والتي تمثل العملة الرئيسية للشركة البياناتتم عرض 

هـر بالقيمـة العادلـة    ظالموجودات المالية للمتاجرة والتي تبأستثناء  لمبدأ التكلفة التاريخيةوفقاً  المالية البياناتتم إعداد 
  .المالية بياناتالبتاريخ 

  



 شركة سـوريـة والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية
  المالیة  البیاناتإیضاحات حول 

  2011األول  كانون 31
 

  

7 

  )تتمة( الهامة ةيالسياسات المحاسبأسس اإلعداد و 2
  

 لتغـييرات في الســياسـات المحاسـبـيـةا 2.2
 

في السنوات  التي تم إستخدامهامع المالية مطابقة  البياناتفي إعداد  إن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة
  .السابقة 

 
  .2011كانون الثاني  1الدولية الجديدة والمعدلة والتفسيرات كما في قامت الشركة بتطبيق معايير التقارير المالية 

 .إن اعتماد هذه المعايير والتعديالت لم ينتج عنه أي تغير جوهري على الوضع المالي أو أداء الشركة
كانون الثاني  1ويسري اعتبارا من ) المعدل(افصاحات اطراف ذات عالقة  24معيار المحاسبة الدولي رقم  -

2011. 
  .2010شباط  1ويسري اعتبارا من ) المعدل(العرض : االدوات المالية 32معيار المحاسبة الدولي رقم  -
  .)2010ايار (تحسينات على المعايير الدولية العداد التقارير المالية  -

  

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

 
 :2011كانون األول  31فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة أو المعدلة وغير نافذة للتطبيق للسنة المنتهية في 

  "عرض بنود دخل شامل آخر –عرض البيانات المالية  " – 1معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 "استرداد االصول -الضرائب على الدخل " – 12معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 )"تعديل(مزايا الموظفين  " – 19ر المحاسبة الدولي رقم معيا -
 ) "2011تم مراجعته في ( غير الموحدةالبيانات المالية  " – 27معيار المحاسبة الدولي رقم  -
  )"2011تم مراجعته في (االستثمار في شركات شقيقة ومشروعات مشتركة "  – 28معيار المحاسبة الدولي رقم  -
بإلغاء االفصاحات تحسين االفصاحات الخاصة  - االدوات المالية " – 7معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

   االعتراف
  "والقياس  صنيفالت -االدوات المالية "  – 9معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
  " وحدةالبيانات المالية الم "  – 10معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
  "الترتيبات المشتركة  "  – 11ر التقارير المالية الدولي رقم معيا -
  "االفصاح عن المصالح في شركات اخرى  "  – 12معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
  "قياس القيمة العادلة  "  – 13معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

  
ل قد ينشأ عنه بعض اإلفصاحات اإلضافية أو التغيير إن تطبيق المعايير والتفسيرات المالئمة للشركة في المستقب

ال تتوقع إدارة الشركة أن يكون لذلك تأثير جوهري على المركز المالي . في تصنيفات بعض بنود البيانات المالية
  .أو أداء الشركة
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  )تتمة( الهامة ةيالسياسات المحاسبأسس اإلعداد و 2

 
  أهـم االجتهادات والـتقـديـرات الـمحـاسـبـيـة 2.4

 
المالية  تتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهـادات تـؤثر فـي االعتـراف بمبـالغ       بياناتالإن عملية إعداد 

إن عـدم التأكـد   . االيرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة في تاريخ التقـارير الماليـة  
الحالية للموجودات و المطلوبات المقدرة  المتضمن في اجتهادات وتقديرات اإلدارة قد يؤدي الى تعديالت هامة في القيم

  .في المستقبل
  

  التقديرات غير المؤكدة
المركز المالي والتي لديها مخاطر  بيانإن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى بتاريخ 
  :ل السنة المالية القادمة موضحة أدناههامة لتكون سبباّ لتعديل جوهري في القيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات خال

  
  انخفاض قيم الموجودات غير المالية

. المالية  بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية إنخفاض قيمة األصول غير المالية بياناتالتقوم الشركة في تاريخ 
وإذا وجد أي مؤشر من هذا النوع، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد، إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة 

تها المستخدمة وهي محددة للموجود الفردي، إال إذا كان األعلى للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصاً تكلفة البيع وقيم
الموجود غير منتج للتدفقات النقدية والتي هي مستقلة إلى حد بعيد عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة من 

  . الموجودات

لمثبتة مسبقاً لم تعد المالية ، حول ما إذا كان هناك أي مؤشر يثبت بأن خسائر التدني ا بياناتاليتم عمل تقييم في تاريخ 
إذا وجد مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد للموجود أو الوحدة . موجودة أو قد تم تخفيضها

يتم إسترداد خسارة التدني المثبتة مسبقاً فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ . المنتجة للنقد
إن قيمة اإلسترداد محددة بحيث ال تتجاوز . قابلة لالسترداد منذ تاريخ إثبات آخر خسارة تدني في القيمةالموجودات ال

القيمة المدرجة للموجود قيمتها القابلة لالسترداد، وأن ال تتجاوز القيمة المدرجة التي تم تحديدها، بعد حسم اإلستهالك 
  .الشامل الدخل بيانيتم إثبات هذه اإلستردادات في . السابقة في حال عدم إثبات خسارة تدني للموجود في السنوات

  
  مبدأ االستمراریة

وعلى الرغم من حالة . لالستمرار والعمل على أساس مبدأ االستمرارية لشركةبتقدير مدى إمكانية ا الشركةقامت إدارة 
وحالة عدم التيقن المستقبلية فإن إدارة الشركة متأكدة من أن  السوريةعدم االستقرار التي تمر بها الجمهورية العربية 

بناء عليه، فقد تم إعداد  .الشركة لديها الموارد الكافية لتساعدها على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور
.على أساس مبدأ االستمرارية المالية تالبيانا
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  )تتمة( الهامة ةيالسياسات المحاسبأسس اإلعداد و 2

  
  الســياسـات المحاسـبـيـةم ـأه 2.5

  

  تـحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف  .أ 

يتم االعتراف باإليراد فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق إلى الشركة، فيما يلي المقاييس 
  :باإليراد المتبعة لإلعتراف

 
  تقديم خدمات §

وعن عموالت التداول عند إكمال عند االنتهاء من تقديم الخدمة اإليراد الناتج عن اإلستشارات المالية تحقق ي
  .كل معاملة

 
 الـفـوائـد  §

  .ستخدام سعر الفائدة الفعليإبتحقيق االيراد من الفوائد عند استحقاقها يتم 

 التوزيعات عن االستثمارات   §
  .فى استالم هذه التوزيعات الشركةيتحقق اإليراد عند أحقية 

  
  ضريبة الدخل  .ب 

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

 إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو
يتم احتساب الضرائب المؤجلة .  المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها بياناتالمطلوبات في ال

وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع  المركز الماليستخدام طريقة االلتزام كما في تاريخ إب
يق الموجودات الضريبية المؤجلة وبناء على القوانين التي تم تشريعها في تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحق

  .المركز الماليتاريخ 

ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية  المركز المالييتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ 
  .االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئياً أو كلياً
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  )تتمة( الهامة ةيالسياسات المحاسبأسس اإلعداد و 2
  

 )تتمة( الســياسـات المحاسـبـيـةم ـأه 2.5

  
  المالية  الموجودات  .ج 

 
  االعتراف األولي

 . يتم تصنيف األدوات المالية عند شرائها وفقاً للغرض منها وطبيعة هذه األدوات و يـتـم تقييمها بالقيمة العادلة
  

  القياس الالحق
  :المالية على تبويبها على النحو التالى للموجوداتيعتمد القياس الالحق 

  
  للمتاجرةالمالية  الموجودات

مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة فى حالة الحصول عليها بغرض البيع  موجوداتالمالية بصفتها  الموجوداتتصنف 
  .فى المستقبل القريب

  
 ذمم دائنة ومستحقات  .د 

بات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستغلة سواء تمت أم لم تتم المطالبة يتم إث
  .بها من قبل المورد

  
 ممتلكات ومعدات  .ه 

الك ستهتغيير طريقة ا يتم. ستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمةالممتلكات والمعدات بالكلفة بعد خصم اإل اظهاريتم 
تعالج هذه وا الك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيهستهالزمني عند تغير نمط ا اوعمرهالممتلكات والمعدات 

  .التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي

.  سـتبعاده االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من اسـتخدامه أو ا  الغاءيتم 
أية أرباح أو خسائر تنجم عن إستبعاد األصل تحتسب على أنها الفرق بين عوائـد اسـتبعاد األصـل وقيمـة األصـل      

 الفتـرة ضمن بند إيرادات أو مصاريف أخرى في نفس  الشامل الدخل بيانتسجل هذه األرباح أو الخسائر في . المستبعد
  .المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل استهالكال يتم التي تم استبعاد األصل فيها ، 

  :الك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات التالیةھتسیحسب اال

 سنوات 5              والمعدات التجهيزات §

 سنوات 10           مكتبية الالمفروشات و األثاث §
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  )تتمة( الهامة ةيالسياسات المحاسبأسس اإلعداد و 2
  

 )تتمة( الســياسـات المحاسـبـيـةم ـأه 2.5
  
 الموجودات غير الملموسة  .و 

منها أية مخصصات  بالتكلفة مطروحافيما بعد يتم تقييمها و عند شرائها بالتكلفة يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة
يتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة و. ية مخصصات متعلقة بتدني قيمتهاألإلطفاء و

  .محددةغير 
.  الشامل الدخل بيانفي  اإلطفاءيقيد هذا العمر و محدد خاللالموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني  إطفاءيتم 

المالية  البياناتأما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ 
كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك   .الشاملالدخل  بيانويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في 
تغيير طريقة إطفاء األصل غير  يتم.  ة تعديالت على الفترات الالحقةأي إجراءالموجودات في نهاية كل سنة ويتم 

 ،المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيه كلما كان ذلك ضروريا إطفاءالملموس وعمره الزمني عند تغير نمط 
ات غير الملموسة مصاريف إطفاء الموجود تسجلتعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي، كما و

 .مع العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعة الشامل الدخل بيانذات العمر المحدد في 
  

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

 سنوات 5      برامج الكمبيوتر §
 سنوات 5      الربط مع السوق §

  
 ةتدني قيم الموجودات غير المالي  .ز 

وإذا وجد أي . المالية بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية تدني قيمة األصل البياناتتقوم الشركة في تاريخ 
في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر . لإلسترداد لألصلر المبلغ القابل مؤشر من هذا النوع، تقوم الشركة بتقدي

  .من القيمة القابلة لالسترداد يتم االعتراف بتدني قيمة األصل حتى تعادل القيمة القابلة لالسترداد

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

  .القابل لالسترداد لذلك األصل
إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل  يجب عكس خسارة التدني المعترف بها لألصل فقط

القابل لإلسترداد منذ اإلعتراف بآخر خسارة في تدني القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك يجب زيادة المبلغ المرحل لألصل 
  .إلى مبلغه القابل لإلسترداد
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  )تتمة( الهامة ةيالسياسات المحاسبأسس اإلعداد و 2
  

 )تتمة( الســياسـات المحاسـبـيـةم ـأه 2.5
 
  إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية  .ح 

 
 األصول المالية §

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

 أو انتهاء مدة الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي، §

ستالم التدفقات النقدية لألصل المالي، أو تحمل مسؤولية دفع التدفقات النقدية إبنقل الحقوق التعاقدية ب الشركةقيام  §
 لطرف ثالث حال استالمها بدون تأخير مادي، و

بنقل أو االحتفاظ بجميع  الشركةقم تبنقل جميع مخاطر وعائدات ملكية األصل المالي، أو إذا لم  الشركةقيام  §
  .مخاطر وعائدات األصل المالي بشكل جوهري ولكن لم يحتفظ بالسيطرة على األصل

  
بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر وعائدات األصل بشكل جوهري ولكنه يحتفظ بالسيطرة على األصل  تقم الشركةإذا لم 

 للشركةإن مدى هذه المشاركة المستمرة . كته المستمرةالمنقول، فإنه يستمر باالعتراف باألصل المنقول إلى حد مشار
عندما تتخذ المشاركة المستمرة شكل ضمان لألصل المنقول، يكون . هو مدى تعرضه للتغيرات في قيمة األصل المنقول

غ مبل(" اتسديده الشركةهو القيمة الدفترية لألصل أو أعلى قيمة الذي قد يطلب من  للشركةمدى المشاركة المستمرة 
 .، أيهما أقل")الضمان

  
 االلتزامات المالية  .ط 

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

  .الشامل الدخل بيانبالفرق كربح أو خسارة في 
  
  
 مهلنقد وما في حكا   .ي 

يشمل النقد وما في حكمه على النقد واالرصدة  النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة  ،التدفقات النقدية بيانلغرض إعداد 
 .اشهر من تاريخ االستحقاق األصلي

  
 التعامالت بالعمالت األجنبية   .ك 

يتم تسجيل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث هذه التعامالت 
المركز  بيانويتم تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية بأسعار صرف العمالت األجنبية السائدة في تاريخ 

تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل إلى العملة الرئيسية يتم . المعلنة من قبل مصرف سورية المركزي المالي
  .الشامل الدخل بيانفي  للشركة

  
  .للشركة والتي تمثل العملة الرئيسية المالية البياناتإن الليرة السورية هي عملة إظهار 

  
 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 ل والنیة الحقوق القانونیة الملزمة
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 المصارفنقد وأرصدة لدى  3
  : يلي  األرصدة لدى المصارف ممايتألف النقد و -

 2011  2010 
      
 لیرة سوریة   لیرة سوریة 
    

   5,835    7,990  نقد في الخزینة
  88,881,006    2,408,615 لدى البنوك حسابات جاریة
   10,200,591    13,350,343  )ةوساطال ن فيمستثمریذمم ال ارصدة ( لدى البنوك حسابات جاریة
  5,498,154    8,891,818  البنك المركزي تسویة - حسابات جاریة

 200,000,000   291,000,000 لدى البنوك ألجل  ودائع
 ____________   ____________ 
 315,658,766    304,585,586  
 ____________  ____________ 

ليرة سورية في حين بلغت  15,659,777مبلغ  2011بلغت ايرادات الفوائد عن ودائع لدى البنوك خالل عام 
  .ليرة سورية 20,067,223مبلغ  2010ايرادات الفوائد عن ودائع لدى البنوك خالل عام 

  

 :دية على األرصدة التاليةالتدفقات النق بيانما في حكمه المدرج في يتضمن النقد و -

 
 2011   2010 
       
 لیرة سوریة   لیرة سوریة 
    

 5,835    7,990  نقد في الخزینة
 88,881,006    2,408,615 لدى البنوك حسابات جاریة
 10,200,591    13,350,343  )ارصدة مستثمري الشركة( لدى البنوك حسابات جاریة
  5,498,154    8,891,818  البنك المركزي تسویة - حسابات جاریة

 ____________  ____________ 
     24,658,766    104,585,586  
 ____________  ____________ 
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 ة للمتاجرةموجودات مالي 4
 2011   2010 
       
 لیرة سوریة   لیرة سوریة 

    :المحلية سهم شركات مدرجة في االسواق الماليةأ
 1,191,365  763,168   قطاع البنوك 

 124,845  97,150   قطاع النقل
 ____________  ____________ 
 860,318  1,316,210 
 ____________  ____________ 

  
كما حصلت الشركة  2011 ليرة سورية خالل عام 787,804بلغت خسائر إعادة التقيم الموجودات المالية للمتاجرة 

كما  سوريةليرة  10,000وتوزيعات أسهم نقدية بقيمة  ليرة سورية 44,000على توزيعات أسهم غير نقدية بقيمة 
  .سورية  ليرة1,504 بلغت أرباح المتاجرة النقدية 

 
كما حصلت الشركة على  2010ليرة سورية خالل عام  8,295بلغت خسائر إعادة التقيم الموجودات المالية للمتاجرة 

 .ليرة سورية 1,749 رباح المتاجرة النقدية أبلغت  كما ليرة سورية 34,405توزيعات أسهم غير نقدية بقيمة 
 
 
  خرىأ متداولة موجودات 5

 2011  2010 
       
 لیرة سوریة   لیرة سوریة 

    
  10,242,068    3,334,081 إیرادات فوائد مستحقة غیر مقبوضة 

 2,184,682    1,353,258  مصاریف مدفوعة مقدما
  2,885   - الطوابع المالیة مخزون
 -   24,000  أخرى

 ____________    ____________  
 4,711,339   12,429,635 
 ____________  ____________ 

  

 خرىموجودات غير متداولة أ 6
  

لنظام الداخلي لصندوق اتمثل الجزء غير المتداول من المساهمة النقدية بصندوق ضمان التسوية والمحتسبة بناء على 
  .ليرة سورية 2,500,000وقد بلغت قيمتها  ضمان التسوية وقرار مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية
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  ممتلكات والمعدات 7
 

  جموع مال  واخرى تجھیزات  األثاث والمفروشات  اجھزة ومعدات 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

      :التكلفة أو القیمة
  3,062,660  95,000  820,735  2,146,925  2011كانون الثاني  1كما في 

  72,500 -  -  72,500  اإلضافات 
  ___________ ____________ ___________ ___________ 

  3,135,160  95,000  820,735  2,219,425  2011كانون األول  31كما في 
          

          :اإلستھالك المتراكم
  346,083  22,176  18,414  305,493  2011كانون الثاني  1كما في 

  530,460           19,008  82,080 429,372 السنةاستھالك 
  ___________ ____________ ___________ ___________ 

  876,543            41,184  100,494  734,865  2011كانون األول  31كما في 
          

     :صافي القیمة الدفتریة
  2,258,617       53,816  720,241  1,484,560  2011كانون األول  31كما في 

  ___________ ____________ ___________ ___________ 
      

 

 

  جموع مال  واخرى تجھیزات  األثاث والمفروشات  اجھزة ومعدات 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

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

  2,434,860 -  820,735  1,614,125  اإلضافات 
  (60,700) - -  (60,700)  و االستبداالت اإلستبعادات

  ___________ ____________ ___________ ___________ 
  3,062,660  95,000  820,735  2,146,925  2010كانون األول  31كما في 

         
          :اإلستھالك المتراكم

  44,891  3,168 -  41,723  2010كانون الثاني  1كما في 
  308,603  19,008  18,414 271,181 استھالك الفترة

 (7,411)  - - (7,411)   واالستبداالت اإلستبعادات
  ___________ ____________ ___________ ___________ 

  346,083  22,176  18,414  305,493  2010كانون األول  31كما في 
          

     :القیمة الدفتریةصافي 
  2,716,577  72,824  802,321  1,841,432  2010كانون األول  31كما في 

  ___________ ____________ ___________ ___________ 
      

ليرة سورية وتحقيق ارباح  8,200باعادة اجهزة ومعدات مقابل مبلغ نقدي وقدره  2010قامت الشركة خالل عام 
باستبدال اجهزة ومعدات باخرى مماثلة لها وقيد الفرق  2010الشركة خالل عام قامت  كما. ليرة سورية  411بمبلغ 

ولم ينتج عن هذا االستبدال اي حركة نقدية مع العلم أن القيمة الصافية  الى حساب الموردين ضمن بيان المركز المالي
.ليرة سورية  45,500  لهذه االجهزة يقدر بـ
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  موجودات غير ملموسة 8
 

 المجموع  الربط مع السوق برامج كمبیوتر 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

     :التكلفة أو القیمة
 1,002,000 167,500 834,500  2011كانون الثاني  1كما في 

  ___________ ___________ ___________ 
 1,002,000 167,500 834,500  2011كانون األول  31كما في 

 ___________ ___________ ___________ 
     :اإلطفاء المتراكم

 172,807 8,373 164,434  2011كانون الثاني  1كما في 
  200,388   33,492                     166,896 السنةإطفاء 

  ___________ ___________ ___________ 
  373,195  41,865                     331,330  2011كانون األول  31كما في 

  ___________ ___________ ___________ 
    :صافي القیمة الدفتریة

  628,805  125,635                  503,170  2011كانون األول  31كما في 
  ___________ ___________ ___________ 
     
 
  

 المجموع  الربط مع السوق برامج كمبیوتر 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

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

 381,500 167,500 214,000  اإلضافات 
  ___________ ___________ ___________ 

 1,002,000 167,500 834,500  2010كانون األول  31كما في 
 ___________ ___________ ___________ 

     :اإلطفاء المتراكم
 12,467 - 12,467  2010كانون الثاني  1كما في 
 160,340 8,373 151,967 السنةإطفاء 

  ___________ ___________ ___________ 
 172,807 8,373 164,434  2010كانون األول  31كما في 

  ___________ ___________ ___________ 
    :صافي القیمة الدفتریة

 829,193 159,127 670,066  2010كانون األول  31كما في 
  ___________ ___________ ___________ 
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 وأخرى ذمم دائنة ومصاريف مستحقة غير مدفوعة 9
 

 2011  2010 
       
 لیرة سوریة   سوریةلیرة  

    
  10,200,591    13,350,343       ذمم المستثمرين في الوساطة

 1,176,825    937,058             لجهات حكوميةحسابات دائنة 
  114,020    27,300                مستحقة غير مدفوعة عمولة السوق

 1,242,582    527,430             حسابات دائنة أخرى
 ____________   ____________  

       14,842,131   12,734,018 
 ____________  ____________ 

  
 

 قرض ألجل 10
  

ليرة  300,000,000، بقيمة 2009نيسان  27م بتاريخ .م.حصلت الشركة على قرض من بنك سورية والمهجر ش
 %.5سورية وبفائدة سنوية قدرها 

 .2010نيسان  23بتاريخ استحق سداد القرض وتم تسديده 
  

 المدفوع رأس المال 11
  

 300,000بقيمة اسمية تبلغ  حصة 1,000 ليرة سورية مؤلف من 300,000,000تأسست الشركة برأسمال قدره 
 :، وهو موزع على المؤسسين كما يليحصةليرة سورية لكل 

  

  المبلغ     الحصص عدد    الملكيةنسبة  
  ليرة سورية         % 

         
 156,000,000    520    52.0  م.م.والمهجر ش بنك سورية

 70,500,000   235   23.5  .ل.م.بنك لبنان والمهجر لألعمال ش
 15,000,000   50   5.0  إحسان عمر بعلبكي
 15,000,000   50    5.0 أحمد مهران خوندة

 15,000,000   50    5.0  طالل رمزي شعباني
 15,000,000   50    5.0  حبيب أنطون بيتنجانة

 7,500,000    25    2.5  ابراهيم شيخ ديب
 6,000,000    20    2.0  محمد أديب جود

  _________   _________   ____________ 
  100.0     1,000   300,000,000 
  ________   ________   ___________ 
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  اتاالحتياطي 12
 

 االجباريحتياطي اال - 
 ولها اجباري احتياطي لتكوين الصافية ارباحها من بالمئة 10 سنة كل تقتطع ان الشركة على، قانون الشركاتبناء على 

 اقتطاع في االستمرار للشركة العامة الهيئة بموافقة يجوز انه اال المال رأس ربع االحتياطي بلغ اذا االقتطاع هذا توقف ان
  .الشركة مال رأس كامل االحتياطي لهذا االقتطاعات مجموع يبلغ حتى النسبة هذه
  

 التسمح التي السنوات في وذلك للشركة االساسي النظام في المعين للدخل االدنى الحد لتأمين االجباري االحتياطي يستعمل
  .العامة الهيئة تقرره لما وفقا الطارئة الشركة نفقات لمواجهة او الحد هذا بتأمين الشركة ارباح فيها
  

 2011  2010 
       
 لیرة سوریة   لیرة سوریة 

 3,771,330   132,531          ربح السنة 
 ____________    ____________  

  377,133    13,253  (10%) اجباري احتياطي
 ____________  ____________ 

:جباريحتیاطي االفیمایلي الحركة على اال     
 2011  2010 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

كانون الثاني 1في الرصید كما   1,164,318  787,185 
 377,133  13,253 اإلضافات خالل السنة

 ____________  ____________ 
كانون االول 31الرصید كما في   1,177,571  1,164,318 

    

  

  ختيارياالحتياطي اال - 
 ارباحها من بالمئة 20 على يزيد ال ما اقتطاع سنويا تقرر ان للشركة العامة للهيئة، قانون الشركاتبناء على قانون 

  .االختياري االحتياطي لحساب السنة تلك عن الصافية
 على كأرباح منه جزء اي او كله توزيعه ويجوز للشركة العامة الهيئة تقرره لما وفقا االختياري االحتياطي يستعمل
  .الشركاء

دة ئالعاح ارباالمن  بالمئة 10اقتطاع   2011 حزيران 14اء في اجتماعها المنعقد بتاريخ هيئة العامة للشركت القرر
  .2010كانون األول  31 وحتى تاريخ  2009كانون األول  31من تاريخ

  
 2011   2010 
  لیرة سوریة   لیرة سوریة 

 7,871,853   3,771,330  ربح السنة
 ____________  ____________ 

 787,185   377,133  (10%) اختياري  احتياطي
 ____________  ____________ 

:ختیاريحتیاطي االفیمایلي الحركة على اال     
 2011  2010 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

كانون الثاني 1الرصید كما في   787,185  - 
 787,185   377,133 اإلضافات خالل السنة

 ____________  ____________ 
كانون االول 31الرصید كما في   1,164,318  787,185 
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 المالية االستشاراتو يرادات الوساطةإ 13
 2011  2010  
       
 لیرة سوریة   لیرة سوریة 

    
 3,698,756    1,534,555         بیع/إیرادات عمولة وساطة 
 4,029,120    2,889,636         شراء/إیرادات عمولة وساطة 

 280,000   - إیراد االستشارات 
 ____________    ____________  

         4,424,191    8,007,876  
 ____________  ____________ 

  
  

 نفقات الموظفين 14
 

 2011  2010  
       
 لیرة سوریة   لیرة سوریة 

    
 9,197,415    11,304,165 الرواتب واالجور

 1,093,888    1,152,370 مصروف تأمینات اجتماعیة
 1,126,000    627,264 تعویض تمثیل 

 101,000    59,500  دورات تدریبیة للموظفین
 2,786,435    1,431,500  مكافآت الموظفین

 -     130,462  اإلشتراكات السنویة
 6,500    13,000  أخرى

  ____________    ____________  
  14,718,261     14,311,238  

 ____________  ____________ 
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 وعموميةمصاريف إدارية  15
 

 2011  2010 
       
 لیرة سوریة   لیرة سوریة 

    
 449,600    -  مؤتمراتو ومعارض إعالنات
 1,747,831    1,618,750  وأعباء حكوميةإشتراكات في سوق األوراق المالية رسوم 

 403,500    419,100  ستشاراتوا قانونيةمصاريف مهنية و
 125,156    133,553  هاتفو ماءو كهرباءمصاريف 
  809,761    599,109  عموالت مصرفية وطوابع ماليةمصاريف 
 65,510   289,976  الربط مع السوق مصاريف

 204,000   -   مصاريف هدايا
 139,874   72,440  مصاريف قرطاسية ومطبوعات

 165,580   196,240  مصاريف تنظيف
 180,685   202,992  مصاريف صيانة

  343,083    237,927 واخرى مصاريف إدارية وعمومية
  ____________    ____________  
  3,770,087    4,634,580  

 ____________  ____________ 
  
  

 
  ضريبة الدخل 16

  
 :ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي

  
 2011  2010  
       
 لیرة سوریة   لیرة سوریة 

    
 3,771,330   132,531          نتیجة السنة 

      یضاف
  115,000    115,000 نفقات تأسیس

      یطرح
 (46,000)   (69,000) إطفاء نفقات التأسیس
  (20,067,223)    (15,659,777)   إیرادات الفوائد (*) 

  ____________    ____________  
  (16,226,893)   (15,481,246) الخسارة الضریبیة

  ____________    ____________  
       

  %22    %22 الفعلي الضریبة معدل
  
 

 .تقتطع عند المنبع % 7.5تخضع إيرادات الفوائد لضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة بنسبة (*)
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 عالقةالطراف ذات األمع  المعامالت 17
 
 )م.م.بنك سورية والمهجر ش( بتعامالت تجارية مع المصارف ذات العالقة) االعتيادية هاضمن أعمال(الشركة  تقام

  .بحدود التعامالت التجارية السائدة
 

 2011   2010  
       
 لیرة سوریة   لیرة سوریة 

    بنود بيان المركز المالي:
: الموجودات       

 99,073,745   15,753,197 حسابات جارية مدينة 
  -    91,000,000 ألجل  ودائع

        
        
 2011   2010 
       
 لیرة سوریة   لیرة سوریة 

     عناصر بيان الدخل الشامل:
 (4,917,324)    - مدفوعةفوائد 
  -   3,326,306 مقبوضةفوائد 

       
        
       
 
  

  إلتزامات محتملة  18
 

  الضمانات والكفاالت
 

 بيمو السعودي الفرنسيمتعلقة بكفالة مصرفية من بنك  2011كانون األول  31لدى الشركة إلتزامات محتملة كما في 
من رأس  %20 ليرة سورية ألمر هيئة األوراق واألسواق المالية السورية بنسبة  60,000,000 م تبلغ قيمتها.م.ش

  .المال
 

 بيمو السعودي الفرنسيمتعلقة بكفالة مصرفية من بنك  2011كانون األول  31لدى الشركة إلتزامات محتملة كما في 
  .صندوق ضمان التسوية –ليرة سورية ألمر سوق دمشق لألوراق المالية  5,000,000م  تبلغ قيمتها .م.ش
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 إدارة المخاطر 19
  

والهدف الرئيسي منها  مستحقة غير مدفوعة وأخرى ذمم دائنة ومصاريف إن مطلوبات الشركة المالية الرئيسية تتضمن
ونقد وأرصدة لدى الموجودات األخرى بما فيها (إن موجودات الشركة المالية . هو جمع التمويل الالزم للشركة

  .ناجمة عن عمليات الشركة) المصارف
  

التي (السوق ، مخاطر السيولة، ومخاطر االئتمانإن المخاطر الرئيسية الناجمة عن أدوات الشركة المالية هي مخاطر 
ة هذه المخاطر بمراجعة السياسات المتعلقة بإدار المديرينيقوم مجلس . )تتضمن مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة

  :كما هو ملخص أدناه
  

  مخاطر اإلئتمان  . أ
 
لتقليل هذه المخاطر من خالل تسعى الشركة  .المركز المالي بيانصول المالية في ن المخاطر االئتمانية محصورة باألإ

 .إيداع أموال الشركة لدى مصارف معتمدة وذات تصنيف ائتماني مرتفع
 
  ألعمالمخاطر ا  . ب

االخطار الناتجة عن الظروف  ،ومنهاعامة بصفة الوساطة المالية قطاع على تؤثر عوامل عدة من األعمال مخاطر تنشأ
تقوم ادارة  .طياتها العديد من المؤشرات السلبية على نتائج االعمالالسياسية واالقتصادية المحيطة والتي تحمل في 

بتقييم تلك المخاطر بشكل مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقليل بقدر االمكان من اثرها على نتائج االعمال  شركةال
  .لشركةوالمركز المالي ل

 
  مخاطر السيولة  . ج
 

 .عدم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها المالية عند إستحقاقهاإن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في 
  :كانون األول 31لشركة حسب تواريخ اإلستحقاق التعاقدية كما في المالية لمطلوبات المثل الجدول التالي ي

  
  المجموع    شھرأ 6إلى  3من     شھرأ 3أقل من   2011األول  كانون 31كما في 

  لیرة سوریة    لیرة سوریة    لیرة سوریة  
       

 14,842,131  256,567  14,585,564 أخرىو مصاریف مستحقة غیر مدفوعةذمم دائنة و
  
  

  المجموع    شھرأ 6إلى  3من     شھرأ 3أقل من   2010األول   كانون 31كما في 
  لیرة سوریة    لیرة سوریة    لیرة سوریة  

       
 12,734,018  341,163  12,392,855 أخرىو مصاریف مستحقة غیر مدفوعةذمم دائنة و

 
  مخاطر السوق  . د
 

مالية نتيجة التغيير في أسعارها ال األدواتتتمثل مخاطر السوق بمخاطر تغير القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية و
  .مخاطر سعر الفائدةوقي ألداة مالية بمخاطر العملة ويتأثر السعر الس. السوقية

  
  مخاطر العملة  . ه
 

إن الشركة . جنبيةألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت اأمخاطر العمالت االجنبية تتمثل بتذبذب قيمة 
  .غير معرضة لمخاطر العمالت كون جميع موجوداتها ومطلوباتها بالليرة السورية
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 )تتمة( إدارة المخاطر 19
  
  مخاطر سعر الفائدة  . و
 

إن خطر سعر الفائدة هو احتمال أن تتعرض األدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت 
. ألجل والقرض بالودائعوتتعرض الشركة لخطر سعر الفائدة فيما يتعلق .  سعر الفائدة أو تغيرات في الربحية المستقبلية

. العمالت التي تتركز فيها النقديةراقبة التغيرات في سعر الفائدة على تحقق الشركة في معدل سعر الفائدة عن طريق م
  :يمثل الجدول التالي حساسية صافي الفوائد نتيجة تغيير في معدل الفائدة

 
  حساسیة صافي إیراد الفوائد في معدل الفائدة) االنخفاض(الزیادة 

 2011 2010 

 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

+10          242,332 155,068 
-10          (242,332) (155,068) 

  
  
 إدارة رأس المال  . ز
  

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم 
  .الشركاءنشاط الشركة ويعظم حقوق  

  
هذا ولم تقم . تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل

  .ة الحاليةسنالالشركة بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل 
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   الماليةالقيمة العادلة لألدوات  20
  

  .تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية
تتكون الموجودات المالية من نقد وارصدة لدى المصارف وموجودات مالية للمتاجرة وموجودات متداولة أخرى، 

 المالية ال دلة لألدواتإن القيمة العا. غير مدفوعة وأخرى  وتتكون المطلوبات المالية من ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
  .تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية

 
  :تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي في قياس واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية

  .في سوق مالي فعال لموجودات مماثلة) غير المعدلة(األسعار المدرجة : المستوى األول
طرق تقييم، حيث أن المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة يمكن مالحظتها إما مباشرة : المستوى الثاني

  . أو بشكل غير مباشر
طرق تقييم حيث أن المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة غير مبنية على معلومات : المستوى الثالث

  . سوق ملحوظة
 

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

  
 تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية

  

 
2011 

  
 المستوى األول

 
 المستوى الثاني

 
 المستوى الثالث

 
 المجموع

 لیرة سوریة 
 

 لیرة سوریة
 

 لیرة سوریة
 

 سوریةلیرة 
 

 860,318 موجودات مالیة للمتاجرة       
 

- 
 

- 
 

860,318 
860,318 

 
- 

 
- 

 
860,318 

  
2010 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
 

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

 
 


