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 2010آيار  3للفترة من  إيضاح 
كانون األول  31حتى 

2010  
 ليرة سورية  

   اإليرادات
 1,908,033   إيرادات الوساطة
  3,039,216   إيرادات الفوائد
  71,597   للمتاجرةموجودات مالية  صافي إيرادات

   ____________ 
  5,018,846   اإليرادات مجموع

   ____________ 
     المصاريف

 (3,611,853) 12  نفقات الموظفين
  (5,838,921)   مصاريف التأسيس

 (406,401) 6،7  اإلستهالكات واإلطفاءات
 (2,534,623) 13  وعموميةمصاريف إدارية 

  ___________ 
  (12,391,798)   المصاريف مجموع

   ___________ 
  (7,372,952)   خسارة الفترة قبل الضريبة

    
  1,622,049 8  ايراد ضريبة الدخل

   ___________ 
  (5,750,903)   صافي خسارة الفترة

    
  -  األخرىمكونات الدخل الشامل 

   ___________ 
  (5,750,903)  الدخل الشامل للفترة

   ___________ 
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 2010كانون األول  31حتى  2010آيار  3للفترة من 
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رأس المال المكتتب  
 خسائر متراكمة المدفوع به و

مجموع حقوق 
  الشركاء

  ليرة سورية ليرة سورية   ليرة سورية    
      

 100,000,000 - 100,000,000  رأس المال المدفوع

 (5,750,903) (5,750,903) - الدخل الشامل للفترة 
 ____________ ____________ ______________ 

  94,249,097  (5,750,903) 100,000,000 2010كانون األول  31الرصيد في 
  ____________ ____________ ___________    _ 
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 2010آيار  3للفترة من 

كانون األول  31حتى 
2010  

 ليرة سورية إيضاح 
   

    األنشطة التشغيلية
  )7,372,952(   قبل الضريبةالفترة  خسارة

    :التعديالت للبنود التالية 
 )3,039,216(   المستحقة غير المقبوضة إيرادات الفوائد

  167,891 6  الممتلكات والمعداتستهالك امصاريف 
  238,510 7  ملموسةالإطفاء الموجودات غير مصاريف 

 3,645  4  إعادة تقييم الموجودات المالية للمتاجرة
   ____________ 
   )(10,002,122  

    : في رأس المال العامل اتيريالتغ
 (3,065,569)   موجودات أخرى
 15,128,849   مطلوبات أخرى

   ____________ 
  2,061,158   األنشطة التشغيلية منصافي التدفقات النقدية 

   ____________ 
    

    األنشطة االستثمارية
  )1,810,585( 6 ممتلكات ومعداتشراء 

  )1,224,865(  7  شراء موجودات غير ملموسة
 22,778    فوائد مقبوضة

  (75,000,000)    ودائع ألجل
  (359,337)    للمتاجرةشراء موجودات مالية 

   ____________ 
  (78,372,009)   األنشطة االستثمارية المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

  ____________ 
   

    األنشطة التمويلية
 100,000,000 11 رأس المال المدفوع

   ____________ 
 100,000,000   األنشطة التمويلية منصافي التدفقات النقدية 

   ____________ 
   

  23,689,149    ي النقد وما في حكمهف الزيادة صافي
     

 -    بداية الفترة النقد وما في حكمه في
    ____________ 

  23,689,149 3  الفترةنهاية النقد وما في حكمه في 
  ____________ 
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 معلومات عن الشركة 1
  

بموجب نظام الترخيص لشركات الخدمات المحدودة المسؤولية  المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة تم تأسيس شركة
 .2006 آب 28الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ / 3942/والوساطة المالية رقم 

 .2008 تشرين األول 20منحت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية الشركة الموافقة األولية على التأسيس بتاريخ 
بتأسيس شركة  م .م.المصرف الدولي للتجارة والتمويل شالمركزي على مساهمة  البنككما حصلت الشركة على موافقة 

 أيلول 4بتاريخ در عن مجلس النقد والتسليف اصال) 4ب/م ن/421(قرار رقم الوساطة مالية محدودة المسؤولية بموجب 
2008. 

 .2009 آذار 3تاريخ / 571/المصادقة على النظام األساسي للشركة بموجب قرار وزارة االقتصاد والتجارة رقم  تتم
 

ليرة  100,000,000 قدره رأسمالب 2009آذار  18تاريخ  15730في السجل التجاري تحت الرقم  سجلت الشركة
  .سورية

  

 23بتاريخ  11رقم  خيصرلتوتم منح الشركة الترخيص النهائي من قبل هيئة األوراق واألسواق المالية السورية بموجب ا
 :لممارسة النشاطات التاليةوذلك  ، ةالمساهمون بتحرير رأس مال الشرك ، حيث قام2009 آذار

 
  .الوساطة في األوراق المالية لحساب الشركة ولحساب الغير  -
  .إدارة اإلصدارات األولية دون تعهد بالتغطية  -
 

على العضوية لدى مركز المقاصة والحفظ و لدى سوق دمشق لألوراق المالية كما حصلت الشركة على العضوية
 .2009 أيلول 29تاريخ / 479/المركزي بموجب القرار رقم 

  

  .م الصادر عن هيئة األوراق واألسواق المالية/33بقرار رقم  2010أيار 3باشرت الشركة أعمالها في 
 
  

 الهامة ةـيـاسبـحـاسات المـالسيأسس اإلعداد و 2
 

 المالية بياناتال أسس إعداد 2.1
  

 .وتفسيراتها وفقاً لمعايير التقارير المالية الدوليةالمالية  بياناتال إعدادتم 

 .المالية بالليرات السورية والتي تمثل العملة الرئيسية للشركة بياناتتم عرض ال

ثناء الموجودات المالية للمتاجرة والتي تظهـر بالقيمـة العادلـة    تبأس .وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المالية بياناتالتم إعداد 
  .بتاريخ البيانات المالية

  

 الســياسـات المحاسـبـيـةلتغـييرات في ا 2.2
إن . 2010كانون الثاني  1قامت الشركة بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتفسيرات كما في 

 .اعتماد هذه المعايير والتعديالت لم ينتج عنه أي تغير جوهري على الوضع المالي أو أداء الشركة
  
" الدفعات القائمة على األسهم المتعلقة بشروط المنح وإلغاؤها"  -) المعدل( 2ي رقم معيار التقارير المالية الدول  -

  .2010كانون الثاني  1والنافذ للتطبيق في 
) المعدل( 27ومعيار التقارير المالية الدولية رقم . )المعدل(" إندماج األعمال" – 3معيار التقارير المالية الدولي رقم    -

  .2009تموز  1نافذة التطبيق في  "الموحدة وغير الموحدةالبيانات المالية "  –
فيما يتعلق بالبنود المؤهلة للتحوط ) المعدل" (اإلعتراف والقياس -األدوات المالية " 39معيار المحاسبة الدولي رقم    -

 . 2009تموز  1نافذ للتطبيق في 
  . 2009تموز  1للتطبيق في نافذ " توزيع الموجودات غير النقدية للمالكين" 17التفسير رقم    -
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  )تتمة( الهامة ةيالسياسات المحاسبأسس اإلعداد و 2
 

 معايير وتفسيرات التقارير المالية الدولية الصادرة أو المعدلة وغير النافذة للتطبيق  2.3
 

 :2010كانون األول  31فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة أو المعدلة وغير نافذة للتطبيق للسنة المنتهية في 
  ).المعدل( "اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة" – 24معيار المحاسبة الدولي رقم  -
  ).المعدل" (تصنيف الحقوق الصادرة–العرض : األدوات المالية" – 32معيار المحاسبة الدولي رقم  -
  ".التصنيف و القياس: األدوات المالية"  – 9معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
 ).المعدل" (الحد األدنى للدفعات المقدمة من متطلبات التمويل"  –14التفسير رقم  -
 "تسوية االلتزامات المالية  بأدوات حقوق الملكية"  –19التفسير رقم  -
  

إن تطبيق المعايير والتفسيرات المالئمة للشركة في المستقبل قد ينشأ عنه بعض اإلفصاحات اإلضافية أو التغيير 
على المركز المالي  ال تتوقع إدارة الشركة أن يكون لذلك تأثير جوهري. في تصنيفات بعض بنود البيانات المالية

  .أو أداء الشركة
 

  

 أهـم االجتهادات والـتقـديـرات الـمحـاسـبـيـة 2.4
  

إن عملية إعداد البيانات المالية  تتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهـادات تـؤثر فـي االعتـراف بمبـالغ      
إن عـدم التأكـد   . في تاريخ التقارير الماليةااليرادات و المصاريف و الموجودات و المطلوبات و االلتزامات المحتملة 

المتضمن في اجتهادات و تقديرات اإلدارة قد يؤدي الى تعديالت هامة في القيم الحالية للموجودات و المطلوبات المقدرة 
 .في المستقبل

  
  التقديرات غير المؤكدة

بتاريخ بيان المركز المالي والتي لديها مخاطر إن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى 
  :هامة لتكون سبباّ لتعديل جوهري في القيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة موضحة أدناه

  
  انخفاض قيم الموجودات غير المالية

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

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

  . الموجودات

يتم عمل تقييم في تاريخ البيانات المالية ، حول ما إذا كان هناك أي مؤشر يثبت بأن خسائر التدني المثبتة مسبقاً لم تعد 
إذا وجد مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد للموجود أو الوحدة . فيضهاموجودة أو قد تم تخ

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 . رة تدني في القيمةالموجودات القابلة لالسترداد منذ تاريخ إثبات آخر خسا

القيمة المدرجة للموجود قيمتها القابلة لالسترداد، وأن ال تتجاوز القيمة المدرجة التي تم تحديدها، بعد حسم اإلستهالك 
  .بيان الدخل الشامليتم إثبات هذه اإلستردادات في . في حال عدم إثبات خسارة تدني للموجود في السنوات السابقة
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  )تتمة( الهامة ةيالسياسات المحاسبأسس اإلعداد و     2 

 
  الســياسـات المحاسـبـيـةم ـأه 2.5

  

  تـحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف  .أ 

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

  تقديم خدمات §
وعن عموالت التداول عند إكمال  عند االنتهاء من تقديم الخدمةاإليراد الناتج عن اإلستشارات المالية تحقق ي

  .كل معاملة
 

 الدخل من الـفائـدة §
ضمن  فوائدوتدرج الفائدة كإيراد ) باستخدام أسلوب معدل الفائدة الفعلى(يتحقق الدخل من الفائدة عند استحقاقه 

  .الشامل قائمة الدخل
  

  ضريبة الدخل  .ب 

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

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

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

  .المركز الماليتاريخ 

تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية  ويتم المركز المالييتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ 
  .االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئياً أو كلياً

  
 

 مهلنقد وما في حكا  .ج 
يشمل النقد وما في حكمه على النقد واالرصدة  النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة  ،التدفقات النقدية قائمةلغرض إعداد 

 .اشهر من تاريخ االستحقاق األصلي
  

 ممتلكات ومعدات  .د 
الك ستهتغيير طريقة ا يتم. ستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمةالممتلكات والمعدات بالكلفة بعد خصم اإل اظهاريتم 

وتعالج هذه ا الك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيهستهالزمني عند تغير نمط ا اوعمرهالممتلكات والمعدات 
  .يرات في التقدير المحاسبيالتغييرات على أنها تغي

  
إلى قيمتها المتبقية على طول  متلكات والمعداتاإلستهالكات بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الم حتسابيتم ا

 :الثابتة متلكات والمعداتالمعمرها اإلنتاجي، اليتم استهالك األراضي، فيما يلي األعمار اإلنتاجية المتوقعة 

 سنوات 10إلى  5من            المفروشاتو والمعدات التجهيزات §

 سنوات 3                    أجهزة الكمبيوتر §

 سنة 20                        القاصات §
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  )تتمة( الهامة ةيالسياسات المحاسبأسس اإلعداد و 2
  

 )تتمة( الســياسـات المحاسـبـيـةم ـأه 2.5

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

 الفترةضمن بند إيرادات أو مصاريف أخرى في نفس  لالشام تسجل هذه األرباح أو الخسائر في قائمة الدخل. المستبعد
  .التي تم استبعاد األصل فيها

  .المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل استهالكال يتم 
 

  عقود اإليجار  .ه 
إن تحديد فيما إذا كان عقد ما هو إيجار أو يتضمن إيجار يتم بناء على جوهر العملية ويتطلب تحديد فيما إذا كان الوفاء 

  . بالعقد يعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة وإن العقد ينقل الحق في استخدم هذا األصل
 

  كمستأجر الشركة
تعتبر عقود  للشركةوهري المخاطر والعوائد المرتبطة بملكية األصل إن عقود اإليجار التي ال تتضمن تحويل وبشكل ج

بطريقة القسط الثابت  الشامليتم تسجيل مدفوعات عقود اإليجار التشغيلية كمصاريف في قائمة الدخل . إيجار تشغيلية
  .يتم تكبدها فيهايتم اإلعتراف بالمدفوعات الطارئة لعقود اإليجار كمصاريف في الفترة التي . على مدى مدة العقد

  

 الموجودات غير الملموسة  .و 
منها أية مخصصات  بالتكلفة مطروحاوفيما بعد يتم تقييمها  عند شرائها بالتكلفةيتم تسجيل الموجودات غير الملموسة 

يتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة .  لإلطفاء وأية مخصصات متعلقة بتدني قيمتها
في قائمة  اإلطفاءهذا العمر ويقيد  محدد خاللالموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني  إطفاءيتم  .محددةغير 
ت غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ أما الموجودا. الموحدة الدخل

كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني   .شاملالدخل الويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الموحدة القوائم المالية 
تغيير طريقة  يتم .ت على الفترات الالحقةأية تعديال إجراءوطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نهاية كل سنة ويتم 
المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيه  كلما كان  إطفاءإطفاء األصل غير الملموس وعمره الزمني عند تغير نمط 

مصاريف إطفاء الموجودات  تسجلوتعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي، كما  ،ذلك ضروريا
 .مع العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعة الموحدة الملموسة ذات العمر المحدد في قائمة الدخلغير 

  

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

 سنوات 3      برامج الكمبيوتر §
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  )تتمة( الهامة ةيالسياسات المحاسبأسس اإلعداد و 2
  

 )تتمة( الســياسـات المحاسـبـيـةم ـأه 2.5
  

 تدني قيم الموجودات غير المالية  .ز 
وإذا وجد أي . المالية بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية تدني قيمة األصل بياناتتقوم الشركة في تاريخ ال

تقوم الشركة بتقدير قيمة األصل القابلة . مؤشر من هذا النوع، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد لألصل
سترداد يتم االعتراف بتدني قيمة األصل في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من القيمة القابلة لال. لالسترداد

  .حتى تعادل القيمة القابلة لالسترداد
 

يتم تقييم ما إذا كانت توجد أية داللة على أن خسارة تدني معترف بها ألصل في  مركز مالي قائمة 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
يجب عكس خسارة التدني المعترف بها لألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل 

دني القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك يجب زيادة المبلغ المرحل لألصل القابل لإلسترداد منذ اإلعتراف بآخر خسارة في ت
  .إلى مبلغه القابل لإلسترداد

 
 

  المالية  الموجودات  .ح 
  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 

  
  المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات

تتضمن األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة األصول المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة 
وتصنف األصول . بها عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واألصول المالية المعترف

  .المالية بصفتها أصوال مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة فى حالة الحصول عليها بغرض البيع فى المستقبل القريب
 
 
 تدني قيم الموجودات المالية  .ط 

  
تدني قيمة األصـل المـالي أو   على  دليل موضوعي بتقييم ما إذا كان هناك المركز المالي بيان تاريخ في الشركةقوم ت

تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالية إذا، وفقط إذا، كـان هنـاك دليـل    . مجموعة األصول المالية
حـدث  (صـل  موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولـي باأل 

الخسارة تلك أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعـة  ) أو أحداث(ويكون لحدث ) خسارة
 .األصول المالية التي يمكن تقديرها بموثوقية
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  )تتمة( الهامة ةيالسياسات المحاسبأسس اإلعداد و 2
  

 )تتمة( المحاسـبـيـةالســياسـات م ـأه 2.5
 

 االلتزامات المالية  .ي 
للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستغلة سواء تمت أم لم تتم  االلتزامات الماليةيتم إثبات 

  .المطالبة بها من قبل المورد

 
  إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية  .ك 

 
 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  §
 المها بدون تأخير مادي، ولطرف ثالث حال است

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

ل بشكل جوهري ولكنه يحتفظ بالسيطرة على بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر وعائدات األص تقم الشركةإذا لم 
إن مدى هذه المشاركة . األصل المنقول، فإنه يستمر باالعتراف باألصل المنقول إلى حد مشاركته المستمرة

عندما تتخذ المشاركة المستمرة شكل ضمان . هو مدى تعرضه للتغيرات في قيمة األصل المنقول للشركةالمستمرة 
هو القيمة الدفترية لألصل أو أعلى قيمة الذي قد يطلب من  للشركةالمشاركة المستمرة  لألصل المنقول، يكون مدى

  .، أيهما أقل")مبلغ الضمان(" اتسديده الشركة
 
 االلتزامات المالية §

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 

  .الشامل االعتراف بالفرق كربح أو خسارة في قائمة الدخل
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  )تتمة( الهامة ةيالسياسات المحاسبأسس اإلعداد و 2
  

 )تتمة( الســياسـات المحاسـبـيـةم ـأه 2.5

  

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

يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل إلى العملة الرئيسية . معلنة من قبل مصرف سورية المركزيال المالي
  .الشامل في قائمة الدخل للشركة

  

 التقاص  .م 
المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما  وإظھارتقاص بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  إجراءیتم 

في نفس المطلوبات یكون تحقق الموجودات وتسویة  أوتسویتھا على أساس التقاص ل والنیة تتوفر الحقوق القانونیة الملزمة
  .الوقت

  
 

 



 المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية المحدودة المسؤوليةشركة 
 البيانات الماليةإيضاحات حول 

 2010 كانون األول 31
 

 

 

13 

 المصارفنقد وأرصدة لدى  3
 

 2010  
 ليرة سورية 
  

 25,000  نقد في الخزينة
 9,755,581 لدى البنوك ات جاريةحساب

 13,704,041  )ارصدة مستثمري الشركة( لدى البنوك  حسابات جارية
 204,527  حسابات تسوية مع البنك المركزي

 75,000,000 (*) لدى البنوك ودائع
 ____________ 
 98,689,149 
 ____________ 

  
  .2011حزيران  1في تستحق % 7.5بمعدل فائدة  بنك قطر الوطنيلدى  ةعيود دى البنوكودائع ل تمثل (*)

  

  :رصدة التاليةاأل دية علىالتدفقات النق قائمةيتضمن النقد وما في حكمه المدرج في 
  

 2010  
 ليرة سورية 
  

 25,000  نقد في الخزينة
 9,755,581 لدى البنوك حسابات جارية
 13,704,041  )ارصدة مستثمري الشركة(لدى البنوك   حسابات جارية

 204,527  حسابات تسوية مع البنك المركزي
 _____________ 
 23,689,149 
 _____________ 

  
  

 ة للمتاجرةموجودات مالي 4
  

 2010  
 ليرة سورية 
  

  :سهم شركات مدرجة في االسواق الماليةأ
صناعةقطاع ال  355,692 

 _____________ 
 355,692 
 _____________ 

  .2010ليرة سورية خالل عام  3,654رة جبلغت خسائر إعادة التقيم الموجودات المالية للمتا
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 خرىأ متداولة موجودات 5
  

 2010  
 ليرة سورية 
  

 3,016,438 إيرادات فوائد مستحقة غير مقبوضة 
 531,369  مصاريف مدفوعة مقدما

 34,200  )سلفة البنك المركزي لسداد عمولة التداول( آخرى
 _____________ 
 3,582,007 
 _____________ 

  
  
 ممتلكات ومعدات  6
  

 الجموع قاصات واخرى األثاث والمفروشات اجهزة ومعدات 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

      :التكلفة أو القيمة
 1,810,585 474,500 297,800 1,038,285  خالل الفترةاإلضافات 

      
 1,810,585 474,500 297,800 1,038,285  2010كانون األول  31كما في 

     
      

      :اإلستهالك المتراكم
      

 167,891 91,387 31,641 44,863 الفترةاستهالك 
      

 167,891 91,387 31,641 44,863  2010كانون األول  31كما في 
      

     :صافي القيمة الدفترية
 1,642,694 383,113 266,159 993,422  2010كانون األول  31كما في 

 ____________ ____________ ____________ ____________ 
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  موجودات غير ملموسة 7
    

  برامج كمبيوتر 
 ليرة سورية 

   :التكلفة
   

 1,224,865  الفترةخالل اإلضافات 
  ____________ 

 1,224,865  2010كانون األول  31كما في 
  
   :المتراكم طفاءاإل
   

 238,510 الفترة إطفاء
  ____________ 

 238,510  2010كانون األول  31كما في 
  ____________ 

  :صافي القيمة الدفترية
 986,355  2010كانون األول  31كما في 

 ____________ 
  
  
  
 مؤجلةة يضريبموجودات  8

  

  : يلي كما الفترة خسارة عن المؤجلة الناتجة الدخل ضريبة وموجودات إيراد مبلغ احتساب تم
آيار  3للفترة من  

 31حتى  2010
  2010كانون األول 

 ليرة سورية 
  

 (7,372,952)  الفترة صافي خسارة
  ______________  

 (7,372,952) الضريبية الخسارة
 ______________ 

  %22   الضريبة نسبة
  ______________  

    1,622,049 المؤجل الدخل ضريبة إيراد
 ______________ 
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 )تتمة(مؤجلة ة يضريبموجودات  8
  
  :يلي كما المؤجلة الضريبية الموجودات حساب على الحركة إن
 

 2010  
 ليرة سورية 
  

 - الفترة بداية رصيد
 1,622,049 الفترة خالل المضاف

  ______________ 
   1,622,049     الفترة نهاية رصيد

 ______________ 
   

 
  
 خرىأ متداولة غير موجودات 9

  
لنظام الداخلي لصندوق اتمثل الجزء غير المتداول من المساهمة النقدية بصندوق ضمان التسوية والمحتسبة بناء على 

وقد بلغت قيمتها . 2009شباط  5بتاريخ  /238/ضمان التسوية وقرار مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية رقم 
 .ليرة سورية 2,500,000

 
 
 

 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة غير مدفوعة 10
 

 2010  
 ليرة سورية 

  
 13,704,041 ذمم المستثمرين في الوساطة

تسوية ذمم المستثمرين مع البنكحسابات   204,527 
 1,220,281 حسابات دائنة أخرى

  ______________ 
    15,128,849 
 ______________ 
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 المكتتب به والمدفوع رأس المال 11
  

 100,000 بقيمة اسمية تبلغ حصة 1,000 ليرة سورية مؤلف من 100,000,000تأسست الشركة برأسمال قدره 
 :، وهو موزع على المؤسسين كما يليحصةليرة سورية لكل 

  

  المبلغ     الحصص عدد    الملكيةنسبة  
  ليرة سورية         % 

         
  5,000,000   50   05  اإلسكان للتجارة والتمويلبنك 

 85,000,000  850  85  م.م.المصرف الدولي للتجارة والتمويل ش
 10,000,000  100  10  محمد نجيب العسافالسيد 

  _________   _________   ____________ 
  10    1,000   100,000,000 
  ________   ________   ___________ 
 
 

 نفقات الموظفين 12
  

  2010آيار  3للفترة من  
كانون األول  31حتى 

2010  
 ليرة سورية 

  
 3,366,441 رواتب ومزايا الموظفين

 117,725 التأمينات اإلجتماعية
  60,318    مصاريف تأمين الموظفين
  67,369    مصاريف تدريب ودورات

  ______________ 
    3,611,853 
 ______________ 
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 وعموميةمصاريف إدارية  13
  

  2010آيار  3للفترة من  
كانون األول  31حتى  

2010  
 ليرة سورية 

   
 1,076,680  إيجارات
 409,020  إعالنات

 166,300  قانونيةمصاريف مهنية و
 276,797  وهاتف وماء كهرباءمصاريف 

 605,826 اخرى
  ______________ 
  2,534,623 
 ______________ 

   
 

 عالقةالطراف ذات األمع  المعامالت 14
 
للتجارة المصرف الدولي ( بتعامالت تجارية مع المصارف ذات العالقة) االعتيادية هاضمن أعمال(الشركة  تقام

  .بحدود التعامالت التجارية السائدة) م.م.والتمويل ش
  
 2010 
 ليرة سورية 

  بنود قائمة المركز المالي:
: الموجودات   

 23,459,622 حسابات جارية مدينة 
  
  
  
  
  

 

  2010آيار  3للفترة من 
كانون األول  31حتى  

2010  
 ليرة سورية 

  عناصر قائمة الدخل الشامل:
مقبوضةفوائد م  22,778  

 50 عموالت مدفوعة
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  إلتزامات محتملة  15
  

  والكفاالت الضمانات

  م.م.ش بيبلوس سوريةمن بنك  متعلقة بكفالة مصرفية 2010كانون األول  31لتزامات محتملة كما في إلدى الشركة 
  .من رأس المال  %20األوراق واألسواق المالية السورية بنسبةليرة سورية ألمر هيئة  20,000,000تبلغ قيمتها 

م  .م.متعلقة بكفالة مصرفية من بنك بيبلوس سورية ش 2010كانون األول  31لدى الشركة إلتزامات محتملة كما في 
  .صندوق ضمان التسوية –ألوراق المالية سوق دمشق لليرة سورية ألمر  5,000,000تبلغ قيمتها 

  
  

 المخاطردارة إ 16
  

بما فيها (موجودات الشركة المالية و أرصدة دائنة أخرىذمم المستثمرين و إن مطلوبات الشركة المالية الرئيسية تتضمن
ناجمة ) ونقد وأرصدة لدى المصارف، الموجودات األخرى  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  .عن عمليات الشركة
  

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
تسعى الشركة لتقليل هذه المخاطر من خالل  .صول المالية في قائمة المركز الماليالئتمانية محصورة باألن المخاطر اإ

  .إيداع أموال الشركة لدى مصارف معتمدة وذات تصنيف ائتماني مرتفع
  
  
  مخاطر السيولة  . ب

 .المالية عند إستحقاقهاإن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها 
  : 2010 كانون األول 31لشركة حسب تواريخ اإلستحقاق التعاقدية كما في المالية لمطلوبات المثل الجدول التالي ي

  
  المجموع    شھرأ 6إلى  3من     شھرأ 3أقل من   

  لیرة سوریة    لیرة سوریة    لیرة سوریة  
       

  15,128,849  -   15,128,849  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة غير مدفوعة
  15,128,849   -   15,128,849  
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  مخاطر السوق  .ج

مالية نتيجة التغيير في أسعارها ال واتداألتتمثل مخاطر السوق بمخاطر تغير القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية و
  .السوقي ألداة مالية بمخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدةيتأثر السعر . السوقية

  
  مخاطر العملة  .د 

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

  
  الفائدة مخاطر سعر  .ه 

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 النقديةعن طريق مراقبة التغيرات في سعر الفائدة على تحقق الشركة في معدل سعر الفائدة 
 :يمثل الجدول التالي حساسية صافي الفوائد نتيجة تغيير في معدل الفائدة

  

 حساسية صافي الفوائد   في معدل الفائدة التغير    العملة
        2010  
  ليرة سورية    %    
         

 40,156  0.10+  ليرة سورية
  )(40,156   0.10-   ليرة سورية

         
 

 إدارة رأس المال  .و
  

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
تشمل . الفترة الحاليةالشركة بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل 

 31ليرة سورية كما في  94,249,097ة والتي بلغت بمجملها مدور خسائررساميل الشركة على رأس المال المدفوع و
  .2010كانون االول 
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  .تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 

  :العادلة لألدوات الماليةتستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي في قياس واإلفصاح عن القيمة 
  .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
   تقييم حيث أن المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة غير مبنية على معلومات طرق : المستوى الثالث
  . سوق ملحوظة

 
يوضح الجدول التالي تحليل الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب كل مستوى من التسلسل الهرمي للقيمة 

 :العادلة
  

  تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية

 
2010 

 
 

المستوى  
 األول 

 

المستوى  
 الثاني 

 

المستوى  
 الثالث 

 
 المجموع  

 
ليرة  

 سورية 
 

ليرة  
 سورية 

 

ليرة  
 سورية 

 

ليرة  
 سورية 

 
 355,692 للمتاجرةموجودات مالية        

 
- 

 
- 

 
355,692 

355,692 
 

- 
 

- 
 

355,692 
  


