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للカدمات المالیة المحدودة المسؤولیةشركة سـوریـة والمھجر 
بیان الدカل الشامل 

2015اΕول كانون31للسنة المنتھیة في 

من ھذه البیانات المالیة وتقرأ معھا19 إلى1إن اΗیضاحات المرفقة من  تشكل جزءاً

3

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

اΗیرادات
12589,6243,447,674إیرادات الوساطة واΙستشارات المالیة

324,319,06623,001,146إیرادات الفوائد
47,5005,000إیرادات موجودات مالیة للمتاجرة

1112أカرى

24,916,20126,453,832مجموع اΗیرادات

المصاریف
カ4(73,580)(9,065)سائر إعادة تقییم موجودات مالیة للمتاجرة غیر محققة

(7,915,473)(10,777,291)13نفقات الموظفین
ΙطفاءاتاΗكات واΚ(3,200,500)(2,975,692)7,8ستھ

(3,724,233)(4,899,251)14مصاریف إداریة وعمومیة

(14,849,271)(18,725,814)مجموع المصاریف

6,190,38711,604,561ربح السنة

--اΕخرىمكونات الدخل الشامل 

6,190,38711,604,561الدخل الشامل للسنة



شركة سـوریـة والمھجر للカدمات المالیة المحدودة المسؤولیة
بیان التغیرات في حـقــوق الشركـاء

2015اΕول كانون31لسنة المنتھیة في ل

من ھذه البیانات المالیة وتقرأ معھا19 إلى1إن اΗیضاحات المرفقة من  تشكل جزءاً

4

مجموع حقوق الشركاءأرباح مدورةختیارياΙحتیاطي اΙاΙجباريحتیاطي اΙرأس المال المدفوع
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2015300,000,0003,526,8622,366,40629,375,360335,268,628كانون الثاني 1الرصید في 
6,190,3876,190,387---الدخل الشامل للسنة 

-(1,779,495)619,0391,160,456-)11المحول إلى اΙحتیاطیات (إیضاح 

2015300,000,0004,145,9013,526,86233,786,252341,459,015كانون اΕول 31الرصید في 

2014300,000,0002,366,4061,521,92619,775,735323,664,067كانون الثاني 1الرصید في 
11,604,56111,604,561---الدカل الشامل للسنة 

-(2,004,936)1,160,456844,480-)11المحول إلى اΙحتیاطیات (إیضاح 

2014300,000,0003,526,8622,366,40629,375,360335,268,628كانون اΕول 31الرصید في 



شركة سـوریـة والمھجر للカدمات المالیة المحدودة المسؤولیة
بیان التدفقات النقدیة 

2015اΕول كانون31للسنة المنتھیة في 

من ھذه البیانات المالیة وتقرأ معھا19 إلى1إن اΗیضاحات المرفقة من  تشكل جزءاً

5

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

اΕنشطة التشغیلیة
6,190,38711,604,561السنة ربح 

التعدیΚت للبنود التالیة :
(23,001,146)(24,319,066)إیرادات الفوائد

72,736,3402,951,375الممتلكات والمعداتستھΚك امصاریف 
8239,352249,125إطفاء الموجودات غیر الملموسةمصاریف 

غیر موجودات مالیة للمتاجرةإعادة تقییم(إیرادات) カسائر 
473,5809,065محققة

(15,079,407)(8,187,020)
یرات في رأس المال العاملالتغ

(3,240,687)(181,785)موجودات متداولة أカرى
(6,559,805)(55,600)أカرىوذمم دائنة ومصاریف مستحقة غیر مدفوعة

(17,987,512)(15,316,792)اΕنشطة التشغیلیةالمستخدمة فيصافي التدفقات النقدیة 

اΕنشطة اΙستثماریة
(913,800)(15,500)7شراء ممتلكات ومعدات

(690,000)-8شراء موجودات غیر ملموسة
28,987,07717,241,462فوائد مقبوضة

(60,000,000)-ودائع لدى البنوك

اΕنشطةمن (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدیة 
(44,362,338)28,971,577اΙستثماریة

(62,349,850)13,654,785في النقد وما في حكمھ نقصالصافي 
22,433,52784,783,377النقد وما في حكمھ في بدایة السنة

336,088,31222,433,527النقد وما في حكمھ في نھایة السنة



شركة سـوریـة والمھجر للカدمات المالیة المحدودة المسؤولیة
إیضاحات حول البیانات المالیة

2015كانون اΕول 31

6

معــلـومـات عن الشركة1

بموجب نظام الترカیص لشركات الカدماتتم تأسیس شركة سوریة والمھجر للカدمات المالیة المحدودة المسؤولیة 
.2006آب 28/ الصادر عن رئیس مجلس الوزراء بتاریオ 3942الوساطة المالیة رقم /و

تم تعدیلھا و2008آذار 17اΕسواق المالیة السوریة الشركة الموافقة اΕولیة على التأسیس بتاریオ منحت ھیئة اΕوراق و
 オ2008آب 25بتاری.

المھجر بتأسیس شركة وساطة مالیة محدودة سوریة وعلى موافقة البنك المركزي على مساھمة بنككما حصلت الشركة 
.2008أیلول 4التسلیف بتاریオ در عن مجلس النقد و) الصا4/م ن / ب423المسؤولیة بموجب القرار رقم (

كانون الثاني 4/ تاریオ 2553/التجارة رقمركة بموجب قرار وزارة اΙقتصاد وتمت المصادقة على النظام اΕساسي للش
2009.

300,000,000برأسمال قدره 2009كانون الثاني 27تاریオ 15664سجلت الشركة في السجل التجاري تحت الرقم 
لیرة سوریة.

/م ) بتاریオ 23اΕسواق المالیة السوریة بموجب القرار رقم ( ص النھائي من قبل ھیئة اΕوراق وتم منح الشركة الترカی
ذلك لممارسة النشاطات التالیة:و،ةبتحریر رأس مال الشركشركاءال، حیث قام2009شباط 23

نشر المعلومات المتعلقة باΕوراق المالیة.تقدیم اΙستشارات وتحلیل و-
لحساب الغیر.اΕوراق المالیة لحساب الشركة والوساطة في-
إدارة اΗصدارات اΕولیة دون تعھد بالتغطیة.-
إدارة اΙستثمار.-

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

اق المالیة./م الصادر عن ھیئة اΕوراق واΕسو105بقرار رقم 2009تشرین اΕول 25باشرت الشركة أعمالھا في 

أسس اΗعداد والسیـاسات المـحـاسبـیـة الھامة2

المالیةبیاناتأسس إعداد ال2.1

لمعاییر التقاریر المالیة الدولیةالبیاناتتم إعداد  .وتفسیراتھاالمالیة وفقاً

للشركة.تشغیلالمالیة باللیرات السوریة والتي تمثل عملة الالبیاناتتم عرض 
لمبدأ التكلفة التاریカیةالبیاناتتم إعداد  بأستثناء الموجودات المالیة للمتاجرة والتي تظھر بالقیم娃ة العادل娃ة بت娃اریオ المالیة وفقاً

المالیة.بیاناتال
بعد اカΕذ بعین اΙعتبار أحدث مؤشر رسمي Εسعار المستھلك والمؤشرات النوعیة اカΕرى، Ι یعتبر اΙقتصاد التي تعمل 

ذا تضカم مرتفع.بھ الشركة اقتصاداً



شركة سـوریـة والمھجر للカدمات المالیة المحدودة المسؤولیة
إیضاحات حول البیانات المالیة

2015كانون اΕول 31

7

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اΗعداد و2

التغـییرات في الســیاسـات المحاسـبـیـة2.2

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة 
إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة ھي مطابقة لتلك التي تم استカدامھا في السنة السابقة. قامت 

) الجدیدة IFRIC) وتفسیرات لجنة تفسیر المعاییر الدولیة (IFRSبتطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة (شركةال
والتفسیرات الجدیدة لیس لھ . إن تطبیق ھذه المعاییر2015كانون الثاني 1والمعدلة التالیة التي أصبحت نافذة ابتداء من 

:أو أدائھا الماليشركةأي تأثیر على المركز المالي لل
カطط المنافع المحددة: مساھمات الموظفین19تعدیΚت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
):2012إلى 2010سنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة التحسینات ال-

من  شركةوΙ یتوقع أن یكون لھا أثر جوھري على ال2014تموز 1ھذه التحسینات تعتبر نافذة التطبیق ابتداًء
وتتضمن:

الدفع على أساس اΕسھم-2معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
اندماج اΕعمال-3الدولي رقم معیار التقاریر المالیة ◄
قطاعات اΕعمال-8معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
اΕصول -38الممتلكات واآلΙت والمعدات، ومعیار المحاسبة الدولي رقم - 16معیار المحاسبة الدولي رقم ◄

غیر الملموسة
إفصاحات اΕطراف ذات العΚقة-24معیار المحاسبة الدولي رقم ◄

):2013إلى 2011حسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة الت-
من  شركةوΙ یتوقع أن یكون لھا أثر جوھري على ال2014تموز 1ھذه التحسینات تعتبر نافذة التطبیق ابتداًء

وتتضمن:
اندماج اΕعمال-3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
قیاس القیمة العادلة- 13دولي رقم معیار التقاریر المالیة ال◄
اΙستثمارات العقاریة-40معیار المحاسبة الدولي رقم ◄

المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة التطبیق 2.3
:2015كانون اΕول 31في فیما یلي المعاییر والتفسیرات الجدیدة أو المعدلة وغیر نافذة التطبیق للسنة المنتھیة 

"اΕدوات المالیة"–9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -

) النسカة النھائیة من معیار التقاریر المالیة الدولي IASB، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة (2014في تموز 
اΙعتراف والقیاس وكل - المالیة اΕدوات39اΕدوات المالیة لیحل محل المعیار المحاسبي الدولي رقم 9رقم 

كافة الجوانب 9. یجمع معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 9اΗصدارات السابقة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
الثΚثة لمشروع محاسبة اΕدوات المالیة: التصنیف والقیاس، وتدني القیمة ومحاسبة التحوط. إن معیار التقاریر المالیة 

، مع السماح بالتطبیق المبكر 2018كانون الثاني 1نافذ للتطبیق على الفترات السنویة التي تبدأ بعد 9ولي رقم الد
لھ. باستثناء محاسبة التحوط، یجب تطبیق ھذا المعیار بأثر رجعي، إΙ أن عرض معلومات المقارنة لیس إلزامیاً. 

على اساس مستقبلي، مع بعض اΙستثناءات المحددة.بالنسبة لمحاسبة التحوط، یتم تطبیق متطلبات المعیار



شركة سـوریـة والمھجر للカدمات المالیة المحدودة المسؤولیة
انات المالیةإیضاحات حول البی

2015كانون اΕول 31

8

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةاΗعداد وأسس 2    

والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة التطبیق (تتمة)المعاییر2.3

"الحسابات التنظیمیة المؤجلة"–14معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
ھو معیار اカتیاري یسمح للمنشأة التي تカضع أنشطتھا إلى اسعار محددة 14إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

قوانین باΙستمرار بتطبیق معظم السیاسات المحاسبیة الحالیة Εرصدة الحسابات التنظیمیة المؤجلة عند تبني بموجب
یجب ان 14معاییر التقاریر المالیة الدولیة للمرة اΕولى. إن المنشآت التي تتبنى معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

ة في بیان المركز المالي وتعرض الحركة في أرصدة ھذه الحسابات تعرض الحسابات التنظیمیة المؤجلة كبنود مستقل
كبنود مستقلة في بیان الدカل الشامل. یتطلب المعیار اΗفصاح عن طبیعة اΙسعار المحددة بموجب قوانین للمنشأة 

نافذ للتطبیق 14رقم والカطر المتعلق بھا، وأثر تحدید اΙسعار على بیاناتھا المالیة. إن معیار التقاریر المالیة الدولي 
من أو بعد  بإعداد 2016كانون الثاني 1على الفترات السنویة التي تبدأ اعتباراً ُΚباعتبار أن الشركة تقوم أص .

بیاناتھا المالیة وفق معاییر التقاریر المالیة الدولیة، فإن ھذا المعیار سوف لن یطبق.

اΗیرادات من العقود مع الزبائن-15معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
الذي أسس لنموذج من カمس カطوات للمحاسبة عن 2014في أیار 15تم إصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

اΗیرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع الزبائن. وفقا للمعیار یتم اΙعتراف باΗیراد لیعكس المبلغ الذي تتوقع 
حق فیھ مقابل السلع أو الカدمات المقدمة للزبائن. إن معیار اΗیرادات الجدید سیحل محل جمیع الشركة أن یكون لھا

متطلبات معاییر التقاریر المالیة الدولیة الحالیة المتعلقة باΙعتراف باΗیرادات. یتوجب تطبیق المعیار بأثر رجعي 
من أو بعد  . یسمح بالتطبیق المبكر.2018كانون الثاني 1كامل أو معدل للسنوات المالیة التي تبدأ اعتباراً

اΙرتباطات المشتركة: المحاسبة عن اΙستحواذ على الحصص-11تعدیΚت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
من المشارك في العملیات المشتركة الذي یقوم بمحاسبة 11معیار التقاریر المالیة الدولي رقم تتطلب التعدیΚت على

اΙستحواذ على حصص في عملیة مشتركة، حیث یشكل نشاط العملیة المشتركة مشروع أعمال، بأن یطبق المبادئ 
بأن الحصة المملوكة 3المΚئمة لمحاسبة تجمیع اΕعمال في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  . توضح التعدیΚت أیضاً

في العملیة المشتركة Ι یتم إعادة قیاسھا عن د اΙستحواذ على حصة إضافیة في نفس العملیات المشتركة في حال مسبقاً
من 11اΙحتفاظ بالسیطرة المشتركة. باΗضافة إلى ذلك، تمت إضافة استثناء لنطاق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

ة المعد التقاریر لھا، أجل تحدید أن التعدیΚت Ι تنطبق عندما تكون اΕطراف التي تتشارك السیطرة، بما فیھا المنشأ
من اΙستحواذ اΕولي لحصة في .تحت السیطرة المشتركة من نفس الطرف المسیطر النھائي تنطبق التعدیΚت على كلٍّ

العملیة المشتركة واستحواذ أي حصص إضافیة في نفس العملیة المشتركة وتكون نافذة التطبیق بأثر رجعي للفترات 
م Ι یتوقع أن یكون لھذا التعدیل مع السماح بالتطبیق المبكر. 2016كانون الثاني 1ن أو بعد السنویة التي تبدأ اعتباراً

.أثر على الشركة

: توضیح الطرق المقبولة 38ومعیار المحاسبة الدولي رقم 16تعدیΚت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
لΚستھΚكات واΙطفاءات

وھو أن 38ومعیار المحاسبة الدولي رقم 16توضح ھذه التعدیΚت المبدأ الوارد في معیار المحاسبة الدولي رقم 
اΙیرادات تعكس نمط المنافع اΙقتصادیة المتولدة من تشغیل المشروع (والذي یشكل اΕصل جزء منھ) بدΙ من المنافع 

Εصل. ونتیجة لذلك، فإن اΕسلوب القائم على اΗیرادات Ι یمكن اΙقتصادیة التي یتم استھΚكھا من Κカل استカدام ا
استカدامھ في استھΚك الممتلكات واآلΙت والمعدات، ویمكن أن یستカدم في حاΙت محدودة جدا في إطفاء اΕصول 

الثاني عام كانون 1أو بعد منغیر الملموسة. ھذه التعدیΚت نافذة التطبیق بأثر رجعي للفترات السنویة التي تبدأ 
2016 Ι ن الشركةΕ ، مع السماح بالتطبیق المبكر. Ι یتوقع أن یكون لھذا التعدیل أي تأثیر على الشركة نظراً

تستカدم اΕسلوب القائم على اΗیرادات في استھΚك أصولھا غیر المتداولة.
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةاΗعداد وأسس 2

المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة التطبیق (تتمة)2.3

طریقة حقوق الملكیة في البیانات المالیة المنفصلة: 27تعدیΚت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
تسمح ھذه التعدیΚت للمنشآت باستカدام طریقة حقوق الملكیة في محاسبة اΙستثمارات في الشركات التابعة والمشاریع 
المشتركة والشركات الزمیلة في البیانات المالیة المنفصلة الカاصة بھا. المنشآت التي تطبق معاییر التقاریر المالیة 

بیانات المالیة المنفصلة یجب أن تطبق ھذا التغییر بأثر الملكیة في الدولیة واカتارت أن تغیر إلى طریقة حقوق ال
رجعي. المنشآت التي تتبنى معاییر التقاریر المالیة الدولیة Εول مرة والتي تカتار استカدام طریقة حقوق الملكیة في 

من تاریオ اΙنتقال إلى معاییر التقاریر المالیة بیاناتھا المالیة المنفصلة، ستكون ملزمة بتطبیق ھذا اΕسلوب اعتباراً
من أو بعد  ، مع 2016كانون الثاني عام 1الدولیة. ھذه التعدیΚت نافذه التطبیق للفترات السنویة التي تبدأ اعتباراً

السماح بالتطبیق المبكر. Ι یتوقع أن یكون لھذا التعدیل أثر على الشركة.

: البیع أو المساھمة 28ومعیار المحاسبة الدولي رقم 10م التعدیΚت على معیار التقاریر المالیة الدولي رق-
باΕصول بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشاریعھ المشتركة:
بالتعامل مع 28ومعیار المحاسبة الدولي رقم 10تتناول التعدیΚت التباین بین معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

أو المساھمة بھا لصالح شركة زمیلة أو مشروع مشترك. توضح التعدیΚت فقدان السیطرة على شركة تابعة تم بیعھا
أن الربح أو الカسارة الناتجة عن بیع أصول أو المساھمة بھا تمثل عمل تجاري، كما تم تعریفھا في معیار التقاریر 

شكل كامل. أي ربح أو ، بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك، یتم اΙعتراف بھ ب3المالیة الدولي رقم 
カسارة ناتجة عن بیع أو المساھمة بأصول Ι تمثل عمل تجاري، یتم اΙعتراف بھا فقط بحدود حصص المستثمر غیر 
ذي الصلة في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. یجب تطبیق ھذه التعدیΚت بأثر Ιحق وتعتبر نافذة للفترات 

، مع السماح بالتطبیق المبكر. Ι یتوقع أن یكون لھذه التعدیΚت 2016ن الثاني كانو1السنویة التي تبدأ في أو بعد 
أي تأثیر على الشركة.

):2014الى 2012التحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة -    
. وتتضمن:2016كانون الثاني 1أو بعد منھذه التحسینات تعتبر نافذة التطبیق للفترات السنویة التي تبدأ 

: اΕصول غیر المتداولة المحتفظ بھا برسم البیع والعملیات غیر المستمرة5معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
: اΕدوات المالیة: اΗفصاحات7معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
: منافع الموظفین19معیار المحاسبة الدولي رقم ◄
: التقاریر المالیة المرحلیة34المحاسبة الدولي رقم معیار ◄

Ι یتوقع أن یكون لھذه التعدیΚت أي أثر جوھري على الشركة.

: مبادرة اΗفصاح:1التعدیΚت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
معیار 1التعدیΚت على معیار المحاسبة الدولي رقم  المحاسبة الدولي رقم "عرض البیانات المالیة" Ι تغیر جوھریاً

بل توضح المتطلبات الحالیة للمعیار. ھذه التعدیΚت توضح:1
1اΕھمیة النسبیة في معیار المحاسبة الدولي رقم متطلبات ◄
أن بنود محددة في بیان الدカل الشامل وبیان المركز المالي یمكن عرضھا بشكل منفصل◄
حول البیانات المالیةأن المنشآت لدیھا المرونة في ترتیب عرض اΗیضاحات◄
بطریقة حقوق ◄ أن حصة الدカل الشامل من الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة التي یتم معالجتھا محاسبیاً

إلى  بیان الدカل الملكیة یجب عرضھا بشكل مجمع في بند واحد، وتصنیفھا إلى بنود سیتم إعادة تصنیفھا Ιحقاً
إلى وأカرى لن یتم إعادة تصنیفھا Ιحالشامل .بیان الدカل الشاملقاً

على ذلك، فإن التعدیΚت توضح المتطلبات التي تطبق عند عرض مجامیع فرعیة إضافیة في بیان المركز  عΚوًة
، 2016كانون الثاني 1أو بعد منالدカل الشامل. ھذه التعدیΚت تعتبر نافذة للفترات السنویة التي تبدأ المالي وبیان

Ι یتوقع أن یكون لھذه التعدیΚت أي تأثیر على الشركة.مبكر. مع السماح بالتطبیق ال
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اΗعداد و2

المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة التطبیق (تتمة)2.3

منشآت 28، ومعیار المحاسبة الدولي رقم 12و 10التعدیΚت على معیاري التقاریر المالیة الدولیین رقم -
اΙستثمار: تطبیق استثناء توحید البیانات المالیة:

. 10تتناول التعدیΚت القضایا التي ظھرت عند تطبیق استثناء منشآت اΙستثمار في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ینطبق على أن اΗعفاء من عرض بیانات مالیة موحدة 10توضح التعدیΚت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

أة اΙستثمار بقیاس جمیع الشركات التابعة لھا بالقیمة العادلة.منشأة أم تابعة لمنشأة استثمار، عند قیام منش
على ذلك، فإن التعدیΚت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  توضح أن الشركة التابعة لمنشأة استثمار 10عΚوًة

تم توحید بیاناتھا المالیة. والتي Ι تعتبر كمنشأة استثمار بحد ذاتھا وتقدم カدمات دعم لمنشأة اΙستثمار ھي فقط التي ی
28جمیع الشركات اカΕرى التابعة لمنشأة استثمار تقاس بالقیمة العادلة. التعدیΚت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

تسمح للمستثمر، عند تطبیق طریقة حقوق الملكیة، بإبقاء قیاس القیمة العادلة الذي تطبقھ منشأة استثمار زمیلة أو 
حصص شركاتھا التابعة.مشروع مشترك على

، مع 2016كانون الثاني 1أو بعد منیجب تطبیق ھذه التعدیΚت بأثر رجعي وتعتبر نافذة للفترات السنویة التي تبدأ 
السماح بالتطبیق المبكر. Ι یتوقع أن یكون لھذه التعدیΚت أي تأثیر على الشركة.

أھـم اΙجتھادات والـتقـدیـرات الـمحـاسـبـیـة2.4
اΙی娃رادات والمص娃اریف قیم娃ةإن عملیة إعداد البیانات المالیة  تتطلب من إدارة الشركة القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في 

المالی娃娃娃ة. إن ع娃娃娃دم التأك娃娃娃د المتض娃娃娃من ف娃娃娃ي اجتھ娃娃娃ادات بیان娃娃娃اتزام娃娃娃ات المحتمل娃娃娃ة ف娃娃娃ي ت娃娃娃اریオ الوالموج娃娃娃ودات والمطلوب娃娃娃ات واΙلت
وتقدیرات اΗدارة قد یؤدي الى تعدیΚت ھامة في القیم الحالیة للموجودات والمطلوبات المقدرة في المستقبل.

لتعدیل قد تؤديإن الفرضیات اΕساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة اカΕرى بتاریオ بیان المركز المالي والتي 
:یليھي كماجوھري في القیمة المدرجة للموجودات والمطلوبات Κカل السنة المالیة القادمة 

انخفاض قیم الموجودات غیر المالیة
. وإذا وجد أي قیمة اΕصلتدنيبتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة بیان المركز الماليالشركة في تاریオ تقوم 

في حال تبین أن قیمة اΕصل المسجلة أكبر من ، اΕصلمؤشر من ھذا النوع، تقوم الشركة بتقدیر المبلغ القابل لΘسترداد
القیمة القابلة لΚسترداد یتم اΙعتراف بتدني قیمة اΕصل حتى تعادل القیمة القابلة لΚسترداد.

ا إذا كانت توجد أیة دΙلة على أن カسارة تدني تم اΙعتراف بھا في السنوات في تاریオ كل بیان مركز مالي، یتم تقییم م
السابقة Εصل، عدا الشھرة، لم تعد توجد أو أنھا قد انカفضت، وإذا وجدت ھذه الحالة، تقوم الشركة بتقییم المبلغ القابل 

لΚسترداد لذلك اΕصل.

ھناك تغیر في التقدیرات المستカدمة لتحدید مبلغ اΕصل القابل یجب عكس カسارة التدني المعترف بھا Εصل فقط إذا كان 
لΚسترداد منذ اΙعتراف بآカر カسارة في تدني القیمة، وإذا كانت الحالة كذلك، تتم زیادة المبلغ المرحل لΖصل إلى مبلغھ 

القابل لΚسترداد. 

مبدأ اΙستمراریة
العمل على أساس مبدأ اΙستمراریة. وعلى الرغم من في ستمرار Ιعلى االشركة قدرةقامت إدارة الشركة بتقدیر مدى 

متأكدة من أن الشركةحالة عدم التیقن المستقبلیة، فإن إدارةوحالة عدم اΙستقرار التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة
وعΚوة على ذلك، فإن المنظور. يالمستقبلالمدىلعمل فيباستمرار Ιاالكافیة لتساعدھا على الموارد لدیھاالشركة 

ھامة حول قدرة الشركة على اΙستمرار كمنشأة  اΗدارة لیست على درایة بأیة أمور جوھریة من الممكن أن تثیر شكوكاً
علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة على أساس مبدأ اΙستمراریة.بناًءمستمرة. 
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اΗعداد و2

أھـم الســیاسـات المحاسـبـیـة 2.5

تـحقق اΗیرادات واΙعتراف بالمصاریف.أ

یتم اΙعتراف باΗیراد فقط عندما یكون من المحتمل أن المنافع اΙقتصادیة سوف تتدفق إلى الشركة، فیما یلي المقاییس 
المتبعة لΘعتراف باΗیراد:

تقدیم خدمات§
المالیة عند اΙنتھاء من تقدیم الカدمة وعن عموΙت التداول عند إكمال كل یتحقق اΗیراد الناتج عن اΗستشارات

معاملة.

الـفـوائـد §
ستカدام سعر الفائدة الفعلي.إیتم تحقیق اΙیراد من الفوائد عند استحقاقھا ب

التوزیعات عن اΙستثمارات  §
یتحقق اΗیراد عند أحقیة الشركة فى استΚم ھذه التوزیعات.

الدخلضریبة .ب

تカضع الشركة فیما یتعلق بضریبة الدカل لضریبة الدカل على اΕرباح الحقیقیة النافذة في الجمھوریة العربیة السوریة.

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

للنسب الضریبیة التي یتوقع  بإستカدام طریقة اΙلتزام كما في تاریオ المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً
المؤجلة وبناء على القوانین التي تم تشریعھا في تطبیقھا عند تسویة اΙلتزام الضریبي أو تحقیق الموجودات الضریبیة 

تاریオ المركز المالي.
یتم مراجعة رصید الموجودات الضریبیة المؤجلة في تاریオ المركز المالي ویتم تカفیضھا في حالة توقع عدم إمكانیة 

أو كلیاً. اΙستفادة من تلك الموجودات الضریبیة جزئیاً

الموجودات المالیة للمتاجرةج.  

تسجل الموجودات المالیة للمتاجرة عند شرائھا بالتكلفة ویعاد قیاسھا فیما بعد بالقیمة العادلة. تسجل اΕرباح أو الカسائر 
المحققة وغیر المحققة في بیان الدカل الشامل.

ذمم دائنة ومستحقاتد.    
الカدمات المستغلة سواء تمت أم لم تتم المطالبة بھا یتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو 

من قبل المورد.
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ممتلكات ومعداته.    
یتم اظھار الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد カصم اΗستھΚك المتراكم وأي انカفاض في القیمة. یتم تغییر طریقة استھΚك 

تضمنة فیھا وتعالج ھذه الممتلكات والمعدات وعمرھا الزمني عند تغیر نمط استھΚك المنافع اΙقتصادیة المستقبلیة الم
التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي.

یتم الغاء اΙعتراف باΕصل عند استبعاده أو عندما Ι یكون ھناك من娃افع اقتص娃ادیة متوقع娃ة م娃ن اس娃تカدامھ أو اس娃تبعاده.  أی娃ة 
اΕص娃ل تحتس娃ب عل娃ى أنھ娃ا الف娃رق ب娃ین عوائ娃د اس娃تبعاد اΕص娃ل وقیم娃ة اΕص娃ل المس娃تبعد. أرباح أو カس娃ائر ت娃نجم ع娃ن إس娃تبعاد

الت娃ي ت娃娃م تس娃جل ھ娃ذه اΕرب娃娃اح أو الカس娃ائر ف娃娃ي بی娃ان ال娃娃دカل الش娃امل ض娃娃من بن娃د إی娃رادات أو مص娃娃اریف أ娃カرى ف娃娃ي نف娃س الفت娃娃رة
وتوضع قید التشغیل.Ι یتم استھΚك المشاریع قید التنفیذ حتى تصبح جاھزة لΚستカدام.استبعاد اΕصل فیھا

یحسب اΙستھΚك على أساس القسط الثابت على مدى اΕعمار اΗنتاجیة المتوقعة للموجودات التالیة:
سنوات5التجھیزات والمعدات§
سنوات10المفروشات المكتبیة  واΕثاث§
سنوات20المباني§

الموجودات غیر الملموسةو.    
الموجودات غیر الملموسة عند شرائھا بالتكلفة وفیما بعد یتم تقییمھا بالتكلفة مطروحا منھا أیة مカصصات یتم تسجیل 

لΘطفاء وأیة مカصصات متعلقة بتدني قیمتھا. ویتم تقدیر عمر الموجودات غیر الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة 
غیر محددة.

عمر زمني محدد Κカل ھذا العمر ویقید اΗطفاء في بیان الدカل الشامل.  أما یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا
الموجودات غیر الملموسة التي عمرھا الزمني غیر محدد فیتم مراجعة التدني في قیمتھا في تاریオ البیانات المالیة ویتم 

الزمني وطرق اΗطفاء لتلك الموجودات تسجیل أي تدني في قیمتھا في بیان الدカل الشامل.  كذلك تتم مراجعة تقدیر العمر 
في نھایة كل سنة ویتم إجراء أیة تعدیΚت على الفترات الΚحقة.  یتم تغییر طریقة إطفاء اΕصل غیر الملموس وعمره 

وتعالج ھذه التغییرات ،المنافع اΙقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھ كلما كان ذلك ضروریاإطفاءالزمني عند تغیر نمط 
أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي، كما تسجل مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات العمر المحدد في على

بیان الدカل الشامل مع العناصر المشابھة لھا من حیث الطبیعة.

مرھا یتم احتساب اΙطفاءات بطریقة القسط الثابت وذلك لتカفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طول ع
:اΗنتاجي. فیما یلي اΕعمار اΗنتاجیة المتوقعة للموجودات غیر الملموسة

سنوات5برامج الكمبیوتر§
سنوات5الربط مع السوق§

تدني قیم الموجودات غیر المالیةز.    
تقوم الشركة في تاریオ البیانات المالیة بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة تدني قیمة اΕصل. وإذا وجد أي مؤشر 
من ھذا النوع، تقوم الشركة بتقدیر المبلغ القابل لΘسترداد لΖصل. في حال تبین أن قیمة اΕصل المسجلة أكبر من القیمة 

بتدني قیمة اΕصل حتى تعادل القیمة القابلة لΚسترداد.القابلة لΚسترداد یتم اΙعتراف 
في تاریオ كل بیان مركز مالي، یتم تقییم ما إذا كانت توجد أیة دΙلة على أن カسارة تدني معترف بھا Εصل في السنوات 

م المبلغ القابل عدا عن الشھرة، لم تعد توجد أو أنھا قد انカفضت، وإذا وجدت ھذه الحالة، تقوم الشركة بتقیی،السابقة
لΚسترداد لذلك اΕصل.

یجب عكس カسارة التدني المعترف بھا لΖصل فقط إذا كان ھناك تغیر في التقدیرات المستカدمة لتحدید مبلغ اΕصل 
القابل لΘسترداد منذ اΗعتراف بآカر カسارة في تدني القیمة، وإذا كانت الحالة كذلك یجب زیادة المبلغ المرحل لΖصل 

.غھ القابل لΘستردادإلى مبل
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إلغاء اΙعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیةح.    

اΕصول المالیة§
–یتم إلغاء اΙعتراف باΕصل المالي (أو جزء من اΕصل المالي أو جزء من مجموعة من اΕصول المالیة المتشابھة 

حسب مقتضى الحال) عند:
المالي، أوانتھاء الحقوق في استΚم التدفقات النقدیة من اΕصل -
ستΚم التدفقات النقدیة لΖصل المالي، أو تحمل مسؤولیة دفع التدفقات النقدیة بالكامل ابنقل الحقوق بشركةقیام ال-

بنقل جمیع مカاطر شركةلطرف ثالث حال استΚمھا بدون تأカیر جوھري من Κカل ترتیبات تحویل، وإما (أ) قیام ال
(ب) إذا لم  بنقل أو اΙحتفاظ بجمیع مカاطر ومنافع شركةقم التومنافع ملكیة اΕصل المالي بشكل جوھري، أو 

بتحویل السیطرة على اΕصل.تاΕصل المالي بشكل جوھري، لكن قام
قیم فیما إذا تات تحویل، فإنھفي ترتیباتدカلابنقل حقوق استΚم التدفقات النقدیة Εصل أو أنھشركةقوم التعندما 
بنقل أو اΙحتفاظ بجمیع مカاطر ومنافع ملكیة شركةقم التبمカاطر ومنافع ملكیة اΕصل والى أي مدى. إذا لم تاحتفظ

ستمر باΙعتراف باΕصل المنقول إلى حد تشركةاΕصل بشكل جوھري، ولم تحول السیطرة على اΕصل المنقول، فإن ال
باΙعتراف باΙلتزام المصاحب. یتم تقییم اΕصل المنقول واΙلتزام شركةقوم التفي ھذه الحالة، المستمرة.امشاركتھ أیضاً

.شركةالمصاحب على أساس یعكس الحقوق واΙلتزامات المحتفظ بھا من قبل ال

أو أكبر قیمة یمكن أن یتم تقییم المشاركة المستمرة التي لھا شكل ضمان لΖصل المنقول بالقیمة الدفتریة اΕصلیة لΖصل
، أیھما أقل.ادفعھشركةیطلب من ال

اΙلتزامات المالیة§
یتم استبعاد اΙلتزام المالي عند انقضائھ أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. عند استبدال اΙلتزام المالي الحالي بآカر وبشروط 

واعتراف بالتزام مالي جدید ویتم اΙعتراف مカتلفة، یتم محاسبة ھذا التعدیل على أنھ انقضاء لΚلتزام المالي اΕصلي
بالفرق كربح أو カسارة في بیان الدカل الشامل.

النقد وما في حكمھي.    
لغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة، یشمل النقد وما في حكمھ على النقد واΙرصدة  النقدیة التي تستحق Κカل مدة ثΚثة 

اشھر من تاریオ اΙستحقاق اΕصلي.

التعامΚت بالعمΚت اΕجنبیةك.    
یتم تسجیل التعامΚت التي تتم بالعمΚت اΕجنبیة Κカل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاریオ حدوث ھذه التعامΚت ویتم 
تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالیة بأسعار صرف العمΚت اΕجنبیة السائدة في تاریオ بیان المركز المالي 

نة من قبل مصرف سوریة المركزي. یتم تسجیل اΕرباح والカسائر الناتجة عن التحویل إلى العملة الرئیسیة للشركة المعل
في بیان الدカل الشامل.

إن اللیرة السوریة ھي عملة إظھار البیانات المالیة والتي تمثل العملة الرئیسیة للشركة.

التقاصل.   
یتم إجراء تقاص بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وإظھار المبلغ الصافي في بیان المركز المالي فقط عندما 

ق الموجودات وتسویة المطلوبات في نفس الوقت.یتحقلتتوفر الحقوق القانونیة الملزمة والنیة لتسویتھا على أساس التقاص 
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المصارفنقد وأرصدة لدى 3
یلي : اΕرصدة لدى المصارف مماالنقد ویتألف -

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,7002,975نقد في الカزینة
3,662,3659,324,970لدى البنوكحسابات جاریة
6,683,57010,610,299لدى البنوك (ارصدة  ذمم المستثمرین في الوساطة)حسابات جاریة
6,740,6772,495,283البنك المركزيتسویة- حسابات جاریة

-19,000,000من ثΚثة اشھرقلاستحقاقھا اΕصلي أΕجل لدى البنوكودائع
260,000,000260,000,000استحقاقھا اΕصلي أكثر من ثΚثة اشھرΕجل لدى البنوكودائع

296,088,312282,433,527

بمعدل فائدة وسطي لیرة سوریة24,319,066مبلغ 2015بلغت ایرادات الفوائد عن ودائع لدى البنوك Κカل عام 
بمعدل لیرة سوریة23,001,146مبلغ 2014 في حین بلغت ایرادات الفوائد عن ودائع لدى البنوك Κカل عام10%

.%10فائدة وسطي 

التدفقات النقدیة على اΕرصدة التالیة:بیانما في حكمھ المدرج في یتضمن النقد و-

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,7002,975نقد في الカزینة
3,662,3659,324,970لدى البنوكحسابات جاریة
6,683,57010,610,299لدى البنوك (ارصدة مستثمري الشركة)حسابات جاریة
6,740,6772,495,283المركزيالبنك تسویة- حسابات جاریة

-19,000,000من ثΚثة اشھرقلاستحقاقھا اΕصلي أودائع  Εجل لدى البنوك

36,088,31222,433,527

ة للمتاجرةموجودات مالی4

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

أسھم شركات مدرجة في اΙسواق المالیة المحلیة:
951,7841,017,864قطاع البنوك 

81,00088,500قطاع النقل

1,032,7841,106,364

كما حصلت الشركة على 2015 لیرة سوریة Κカل عام73,580الموجودات المالیة للمتاجرة یم یبلغت カسائر إعادة تق
لیرة سوریة.7,500بقیمة رباحتوزیعات أ

كما حصلت الشركة على 2014 لیرة سوریة Κカل عام9,065یم الموجودات المالیة للمتاجرة یبلغت カسائر إعادة تق
لیرة سوریة.5,000بقیمة رباحتوزیعات أ
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أخرىمتداولةموجودات5

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

7,336,44312,004,454إیرادات فوائد مستحقة غیر مقبوضة 
1,230,2371,050,952مقدمامصاریف مدفوعة 

3,235,0903,235,090مبالغ قید التسویة من الجھات الحكومیة
7,5005,000أカرى

11,809,27016,295,496

موجودات غیر متداولة أخرى6

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

2,500,0002,500,000صندوق ضمان التسویة *میناتأت

2,500,0002,500,000

على یمثل الرصید*  لنظام الداカلي االجزء غیر المتداول من المساھمة النقدیة بصندوق ضمان التسویة والمحتسبة بناًء
لیرة سوریة.2,500,000وقد بلغت قیمتھا لصندوق ضمان التسویة وقرار مجلس إدارة سوق دمشق لΖوراق المالیة
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معداتممتلكات و7

اجھزة ومعداتمباني
اΕثاث 

والمفروشات
تجھیزات
جموع مالواخرى

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
التكلفة أو القیمة:

201547,822,0502,279,4251,664,53595,00051,861,010كانون الثاني 1كما في 
15,500--15,500-اΗضافات 

201547,822,0502,294,9251,664,53595,00051,876,510كانون اΕول 31كما في 

المتراكم:اΗستھΚك
(7,270,955)(95,000)(410,031)(1,983,708)(4,782,216)2015كانون الثاني 1كما في 

(2,736,340)-(166,476)(178,756)(2,391,108)استھΚك السنة

(10,007,295)(95,000)(576,507)(2,162,464)(7,173,324)2015كانون اΕول 31كما في 

صافي القیمة الدفتریة:
41,869,215-201540,648,726132,4611,088,028كانون اΕول 31كما في 

اجھزة ومعداتمباني
اΕثاث 

والمفروشات
تجھیزات
جموع مالواカرى

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
التكلفة أو القیمة:

201447,822,0502,209,425820,73595,00050,947,210كانون الثاني 1كما في 
913,800-70,000843,800-اΗضافات 

201447,822,0502,279,4251,664,53595,00051,861,010كانون اΕول 31كما في 

اΗستھΚك المتراكم:
(4,319,580)(79,200)(264,654)(1,584,618)(2,391,108)2014كانون الثاني 1كما في 

(2,951,375)(15,800)(145,377)(399,090)(2,391,108)استھΚك السنة

(7,270,955)(95,000)(410,031)(1,983,708)(4,782,216)2014كانون اΕول 31كما في 

صافي القیمة الدفتریة:
44,590,055-201443,039,834295,7171,254,504كانون اΕول 31كما في 
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موجودات غیر ملموسة8

المجموع الربط مع السوقكمبیوتربرامج
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

التكلفة أو القیمة:
20151,830,625167,5001,998,125كانون الثاني 1كما في 

---اΗضافات 

20151,830,625167,5001,998,125كانون اΕول 31كما في 

اΗطفاء المتراكم:
(1,121,080)(142,341)(978,739)2015كانون الثاني 1كما في 

(239,352)(25,159)(214,193)إطفاء السنة

(1,360,432)(167,500)(1,192,932)2015كانون اΕول 31كما في 

صافي القیمة الدفتریة:
637,693-2015637,693كانون اΕول 31كما في 

المجموع الربط مع السوقبرامج كمبیوتر
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

التكلفة أو القیمة:
167,5001,308,125 20141,140,625كانون الثاني 1كما في 

690,000-690,000اΗضافات 

167,5001,998,125 20141,830,625كانون اΕول 31كما في 

اΗطفاء المتراكم:
(871,955)(108,849)(763,106)2014كانون الثاني 1كما في 

(249,125)(33,492)(215,633)إطفاء السنة

(1,121,080)(142,341)(978,739)2014كانون اΕول 31كما في 

صافي القیمة الدفتریة:
2014851,88625,159877,045كانون اΕول 31كما في 
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وأخرىذمم دائنة ومصاریف مستحقة غیر مدفوعة9

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

11,319,84611,591,999ذمم المستثمرین في الوساطة
925,691683,161حسابات دائنة لجھات حكومیة

9,88431,361مدفوعةالمستحقة غیر العمولة السوق
222,838227,338حسابات دائنة أカرى

12,478,25912,533,859

رأس المال المدفوع10

300,000حصة بقیمة اسمیة تبلغ 1,000لیرة سوریة مؤلف من 300,000,000تأسست الشركة برأسمال قدره 
كما یلي:الشركاءلیرة سوریة لكل حصة، وھو موزع على 

المبلغ عدد الحصصنسبة الملكیة
لیرة سوریة %

52.0520156,000,000بنك سوریة والمھجر ش.م.م
23.523570,500,000بنك لبنان والمھجر لΖعمال ش.م.ل.

5.05015,000,000إحسان عمر بعلبكي
5.05015,000,000أحمد مھران カوندة

5.05015,000,000طΚل رمزي شعباني
5.05015,000,000حبیب أنطون بیتنجانة

2.5257,500,000ابراھیم شیオ دیب
2.0206,000,000محمد أدیب جود

______________________________
100.01,000300,000,000

___________________________
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اتاΙحتیاطی11

-Ιجباريحتیاطي اΙا
من ارباحھا الصافیة لتكوین احتیاطي اجباري ولھا ان %10على الشركة ان تقتطع كل سنة ، بناء على قانون الشركات

توقف ھذا اΙقتطاع اذا بلغ اΙحتیاطي ربع رأس المال اΙ انھ یجوز بموافقة الھیئة العامة للشركة اΙستمرار في اقتطاع ھذه 
رأس مال الشركة.كاملالنسبة حتى یبلغ مجموع اΙقتطاعات لھذا اΙحتیاطي

یستعمل اΙحتیاطي اΙجباري لتأمین الحد اΙدنى للدカل المعین في النظام اΙساسي للشركة وذلك في السنوات التي Ιتسمح 
فیھا ارباح الشركة بتأمین ھذا الحد او لمواجھة نفقات الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الھیئة العامة.

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

6,190,38711,604,561ربح السنة 

619,0391,160,456(10%) اجبارياحتیاطي

-Ιحتیاطي اΙختیاريا
من ارباحھا الصافیة عن تلك %20للھیئة العامة للشركة ان تقرر سنویا اقتطاع ما Ι یزید على ، قانون الشركاتبناء على

السنة لحساب اΙحتیاطي اカΙتیاري.

ي جزء منھ كأرباح على الشركاء.أو أیستعمل اΙحتیاطي اカΙتیاري وفقا لما تقرره الھیئة العامة للشركة ویجوز توزیعھ كلھ 
لعام دة ئالعاح ارباΙمن بالمئة10اقتطاع 2015شباط18اء في اجتماعھا المنعقد بتاریオ ھیئة العامة للشركت القرر

2014オرباح العائدة لعام 10اقتطاع 2014أیار27وفي اجتماعھا المنعقد بتاریΙ2013بالمئة من ا.

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

11,604,5618,444,798السابقةربح السنة

1,160,456844,480(10%) اカتیاري احتیاطي

إیرادات الوساطة واΙستشارات المالیة12

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

212,3871,704,024إیرادات عمولة وساطة /بیع
377,2371,743,650إیرادات عمولة وساطة /شراء

589,6243,447,674
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نفقات الموظفین13

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

8,105,7796,293,902الرواتب واΙجور
823,516726,357مصروف تأمینات اجتماعیة

1,665,650726,238مكافآت الموظفین
169,346153,976اΗشتراكات السنویة

13,00015,000أカرى

10,777,2917,915,473

مصاریف إداریة وعمومیة14

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

980,295875,000رسوم إشتراكات في سوق اΕوراق المالیة وأعباء حكومیة
825,000543,498واستشاراتمصاریف مھنیة وقانونیة
106,101106,345وھاتفمصاریف كھرباء وماء 

619,906604,596عموΙت مصرفیة وطوابع مالیةمصاریف 
293,500200,000الربط مع السوقمصاریف

41,48617,396مصاریف قرطاسیة ومطبوعات
415,493250,975مصاریف تنظیف
976,184649,114مصاریف صیانة

カ641,286477,309رىأمصاریف إداریة وعمومیة 

4,899,2513,724,233

ضریبة الدخل15

ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي:
20152014

لیرة سوریةلیرة سوریة

6,190,38711,604,561نتیجة السنة 
یطرح

 (*) (23,001,146)(24,319,066)إیرادات الفوائد

(11,396,585)(18,128,679)الضریبیةالخسارة 

%22%22الفعليالضریبةمعدل

% تقتطع عند المنبع.7.5تカضع إیرادات الفوائد لضریبة ریع رؤوس اΕموال المتداولة بنسبة(*)
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المعامΚت مع اΕطراف ذات العΚقة16

قامت الشركة (ضمن أعمالھا اΙعتیادیة) بتعامΚت تجاریة مع المصارف ذات العΚقة (بنك سوریة والمھجر ش.م.م) 
بحدود التعامΚت التجاریة السائدة.

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

بنود بیان المركز المالي:
:الموجودات 

9,834,75413,923,392حسابات جاریة مدینة 

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

عناصر بیان الدخل الشامل:
1,576,761-مقبوضةفوائد 

إلتزامات محتملة 17

الضمانات والكفاΙت

بیمو السعودي متعلقة بكفالة مصرفیة من بنك 2014و2015كانون اΕول 31لدى الشركة إلتزامات محتملة كما في 
من %20لیرة سوریة Εمر ھیئة اΕوراق واΕسواق المالیة السوریة بنسبة60,000,000 ش.م.م تبلغ قیمتھاالفرنسي

رأس المال.

بیمو السعودي متعلقة بكفالة مصرفیة من بنك 2014و2015كانون اΕول 31إلتزامات محتملة كما في لدى الشركة 
صندوق ضمان التسویة.–لیرة سوریة Εمر سوق دمشق لΖوراق المالیة 5,000,000ش.م.م  تبلغ قیمتھا الفرنسي
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إدارة المخاطر18

والھدف الرئیسي منھا مستحقة غیر مدفوعة وأカرىذمم دائنة ومصاریفإن مطلوبات الشركة المالیة الرئیسیة تتضمن
ونقد وأرصدة لدى الموجودات اカΕرى التمویل الΚزم للشركة. إن موجودات الشركة المالیة (بما فیھا جزء منرتوفیھو 

المصارف) ناجمة عن عملیات الشركة.

إن المカاطر الرئیسیة الناجمة عن أدوات الشركة المالیة ھي مカاطر اΙئتمان، مカاطر السیولة، ومカاطر السوق (التي 
بمراجعة السیاسات المتعلقة بإدارة ھذه المカاطر كما المدیرینر سعر الفائدة). یقوم مجلس تتضمن مカاطر العملة ومカاط

ھو ملカص أدناه:

مخاطر اΗئتمان.أ

المركز المالي. تسعى الشركة لتقلیل ھذه المカاطر من Κカل بیانإن المカاطر اΙئتمانیة محصورة باΕصول المالیة في 
إیداع أموال الشركة لدى مصارف معتمدة وذات تصنیف ائتماني مرتفع.

Εعمالمخاطر ا.ب

اカΙطار الناتجة عن الظروف ومنھابصفة عامةالوساطة المالیةتنشأ مカاطر اΕعمال من عدة عوامل تؤثر على قطاع 
تقوم ادارة .ة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج اΙعمالالسیاسیة واΙقتصادی

الشركة بتقییم تلك المカاطر بشكل مستمر واتカاذ اΙجراءات المناسبة للتقلیل بقدر اΙمكان من اثرھا على نتائج اΙعمال 
والمركز المالي للشركة.

مخاطر السیولة.ج

إن مカاطر السیولة ھي المカاطر التي تكمن في عدم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتھا المالیة عند إستحقاقھا.
كانون اΕول:31الجدول التالي یمثل المطلوبات المالیة للشركة حسب تواریオ اΗستحقاق التعاقدیة كما في 

المجموعشھرأ6إلى 3من شھرأ3أقل من 2015اΕول كانون31كما في 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

12,478,259-12,478,259أカرىوذمم دائنة ومصاریف مستحقة غیر مدفوعة

12,478,259-12,478,259

المجموعشھرأ6إلى 3من شھرأ3أقل من 2014اΕول كانون31كما في 
لیرة سوریةسوریةلیرةلیرة سوریة

12,533,859-12,533,859أカرىوذمم دائنة ومصاریف مستحقة غیر مدفوعة

12,533,859-12,533,859

مخاطر السوق.د

مالیة نتیجة التغییر في أسعارھا الاΕدواتتتمثل مカاطر السوق بمカاطر تغیر القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة و
مカاطر سعر الفائدة.وقي Εداة مالیة بمカاطر العملة والسوقیة. یتأثر السعر الس
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(تتمة)إدارة المخاطر18

مخاطر العملة.ه

مカاطر العمΚت اΙجنبیة تتمثل بتذبذب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمΚت اΕجنبیة. إن الشركة 
غیر معرضة لمカاطر العمΚت كون جمیع موجوداتھا ومطلوباتھا باللیرة السوریة.

مخاطر سعر الفائدة.و

اΕدوات المالیة لمカاطر التغیرات في القیمة نتیجة التغیرات في معدΙت إن カطر سعر الفائدة ھو احتمال أن تتعرض 
Εجل. والقرضسعر الفائدة أو تغیرات في الربحیة المستقبلیة.  وتتعرض الشركة لカطر سعر الفائدة فیما یتعلق بالودائع

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

حساسیة صافي إیراد الفوائدمعدل الفائدةنقاط الزیادة (اΙنخفاض) في 

20152014

لیرة سوریةلیرة سوریة

10+198,414242,192
10-(198,414)(242,192)

مخاطر أسعار اΕسھم.ز

Ε فاض القیم العادلةカاطر انカسھم ھي مΕاطر أسعار اカسھم. دواتمΕحقوق الملكیة نتیجة لتغییرات مستویات مؤشرات ا

20152014

مؤشرات السوق
% التغیر في 
أسعار اΕسھم 

التأثیر على 
اΕرباح 

والخسائر 

التأثیر على 
حقوق 
الملكیة

% التغیر 
في أسعار 

اΕسھم 

التأثیر على 
اΕرباح 

والカسائر 
التأثیر على 

حقوق الملكیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

أسھم حقوق الملكیة
110,63686,296%10+103,27880,557%10+للمتاجرة

أسھم حقوق الملكیة
(86,296)(110,636)%10-(80,557)(103,278)%10-للمتاجرة

إدارة رأس المال.ح

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

لم تقم الشركة في ضوء تغیرات ظروف العمل.الΚزمة علیھاتقوم الشركة بإدارة ھیكلة رأس المال وإجراء التعدیΚت 
ة الحالیة.سنبأیة تعدیΚت على اΕھداف والسیاسات واΗجراءات المتعلقة بھیكلة رأس المال Κカل ال
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القیمة العادلة لΖدوات المالیة 19

تتمثل اΕدوات المالیة في الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.
تتكون الموجودات المالیة من نقد وارصدة لدى المصارف وموجودات مالیة للمتاجرة وموجودات متداولة أカرى، وتتكون 

تカتلف المالیة Ι. إن القیمة العادلة لΖدواتغیر مدفوعة وأカرىمن ذمم دائنة ومصاریف مستحقةالمطلوبات المالیة
جوھریا عن قیمتھا الدفتریة.

تستカدم الشركة التسلسل الھرمي التالي في قیاس واΗفصاح عن القیمة العادلة لΖدوات المالیة:
سوق مالي فعال لموجودات مماثلة.المستوى اΕول: اΕسعار المدرجة (غیر المعدلة) في 

المستوى الثاني: طرق تقییم، حیث أن المدΚカت التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة یمكن مΚحظتھا إما مباشرة أو 
بشكل غیر مباشر. 

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

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

موجودات المالیةتحدید القیمة العادلة لل

2015
المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى اΕول

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,032,784--1,032,784موجودات مالیة للمتاجرة

1,032,784--1,032,784

2014
المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى اΕول

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,106,364--1,106,364موجودات مالیة للمتاجرة

1,106,364--1,106,364


