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 شركة ضمان الشام للوساطة والخدمات المالية المحدودة المسؤولية

 بيان الدخل الشامل
 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 

 وتقرأ معها. جزءاً من هذه البيانات المالية 22 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  إيضاح 2018  2017

   ليرة سورية  ليرة سورية

     

 اإليرادات    

 صدارإإيرادات إدارة  3 4,000,000  3,000,000

 إيرادات عمولة وساطة 3 4,494,415  3,722,170

 إيرادات فوائد بنكية  3,012,076  6,327,530

 محققة من بيع استثمارات محتفظ بها للمتاجرةأرباح  4 16,794,087  12,874,712

 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة غير محققة من أرباح 5 233,532  3,098,887

 إيرادات أخرى 8 175,000  -

 مجموع اإليرادات  28,708,110  29,023,299

     

 المصاريف    

 نفقات الموظفين 6 (15,115,846)  (6,796,938)

 واإلطفاءات االستهالكات 14,15 (1,229,276)  (780,493)

 وعمومية إداريةمصاريف  7 (8,966,210)  (7,596,631)

 مجموع المصاريف  (25,311,332)  (15,174,062)

     

 إيرادات )خسائر( غير تشغيلية    

     

 إيرادات بيع موجودات ثابتة   -  1,091,203

 عمالتالفروقات أسعار صرف خسائر   -  (39,168)

 السنة قبل الضريبة  صافي ربح  3,397,778  14,901,272

 وف ضريبة دخلمصر 9 -  (379,800)

 السنة صافي ربح  3,397,778  14,521,472

     

 مكونات الدخل الشامل األخرى  -  -

 الشامل للسنة الدخل  3,397,778  14,521,472





 ام للوساطة والخدمات المالية المحدودة المسؤوليةشركة ضمان الش

 بيان التغيرات في حقوق الشركاء 
 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 

 وتقرأ معها. جزءاً من هذه البيانات المالية 22 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الخسائر المتراكمة  قانونيالحتياطي اال  س المال المدفوعأر 

 األرباح المدورة 
 مجموع حقوق الشركاء  غير المحققة

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

2018          

 130,003,774  164,491  (37,293,659)  2,132,942  165,000,000 كانون الثاني 1الرصيد في 

 3,397,778  -  3,397,778  -  -  الشامل للسنة الدخل

 -  -  (339,778)  339,778  - (18المحول إلى االحتياطي القانوني )إيضاح 

 133,401,552  164,491  (34,235,659)  2,472,720  165,000,000 ول كانون األ 31الرصيد في 

          

  
 

 الخسائر المتراكمة  قانونيالحتياطي اال  س المال المدفوعأر 

 األرباح المدورة 
 مجموع حقوق الشركاء  غير المحققة

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

7201          

  115,482,302   203,659  (50,364,172)   642,815   165,000,000 كانون الثاني 1الرصيد في 

 14,521,472  (39,168)  14,560,640  -  -  الشامل للسنة الدخل

 -  -  (1,490,127)  1,490,127  - (18المحول إلى االحتياطي القانوني )إيضاح 

 130,003,774  164,491  (37,293,659)  2,132,942  165,000,000 كانون األول  31الرصيد في 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ؤوليةضمان الشام للوساطة والخدمات المالية المحدودة المسشركة 

 بيان التدفقات النقدية
 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 

 وتقرأ معها. جزءاً من هذه البيانات المالية 22 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 2017  2018 إيضاح 

 ليرة سورية  ليرة سورية  

     األنشطة التشغيلية

 14,901,272  3,397,778  قبل الضريبة السنةربح  صافي

     تعديالت للبنود التالية:

 (6,327,530)  (3,012,076)  إيرادات الفوائد

 555,826  1,029,566 14 االستهالكات

 224,667  199,710 15 اتطفاءاإل

 39,168  -  فروقات أسعار صرف العمالت غير المحققة

 (1,091,203)  -  إيرادات بيع موجودات ثابتة

 (3,098,887)  (233,532) 5 أرباح غير محققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

     ل العامل:تغيرات في رأس الماال

 (3,693,521)  (58,739,358)  استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 (1,764,800)  (688,821)   تأمينات نقدية وأرصدة مدينة أخرى

 (3,000,000)  3,000,000  ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة

 83,906,898  (30,613,754)  ذمم دائنة ومستحقات

 3,417,320  202,390,998   ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة

  116,730,511  84,069,210 

     

 5,055,421  3,413,694  فوائد مقبوضة

 (379,800)  - 9 ضريبة الدخل المدفوعة

 88,744,831  120,144,205  األنشطة التشغيليةمن  صافي التدفقات النقدية

     

     األنشطة االستثمارية

 4,919,666  35,000,000  الودائع لدى المصارف 

 (97,400)  (1,820,600) 14 ثابتة  موجوداتشراء 

 (390,000)  - 15 شراء موجودات غير ملموسة

     

 4,432,266  33,179,400  األنشطة االستثمارية من صافي التدفقات النقدية

     

 (39,168)  -  أثر تغير أسعار الصرف

 93,137,929  153,323,605  النقد وما في حكمهفي الزيادة 

 51,142,592  144,280,521  السنةفي أول  وما في حكمه النقد

 144,280,521  297,604,126 10 كانون األول  31 في النقد وما في حكمه
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 2018ألول كانون ا 31في  كما
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 معلومات عن الشركة .1
 

الجمهورية العربية السورية بموجب قرار وزارة شام للوساطة والخدمات المالية المحدودة المسؤولية )"الشركة"( في ال ضمانتم تأسيس شركة 
سجل التجاري رقم البموجب إن الشركة مسجلة كشركة محدودة المسؤولية  .2008 تشرين األول 30تاريخ  /2862/رقم االقتصاد والتجارة 

. 2015خالل عام ية ليرة سور 165,000,000 ليرة سورية تمت زيادته إلى 140,000,000 برأسمال قدره 2010آذار  9تاريخ  9515
 : التالية نشطةاأل الشركة تمارس

 

 تقديم االستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالية. -
 الوساطة في األوراق المالية لحساب الشركة ولحساب الغير.ممارسة  -
 إدارة اإلصدارات األولية دون تعهد بالتغطية. -

 

 .2008تشرين األول  14السورية الشركة الموافقة األولية على التأسيس بتاريخ منحت هيئة األوراق واألسواق المالية 
 .2009 أذار 30/م( بتاريخ 54وتم منح الشركة الترخيص النهائي من قبل هيئة األوراق واألسواق المالية السورية بموجب القرار رقم )

وعلى العضوية  2009تشرين األول  11/ تاريخ 471القرار رقم /كما حصلت الشركة على العضوية لدى سوق دمشق لألوراق المالية بموجب 
 .2010حزيران  6/ ت بتاريخ 579لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي بموجب القرار رقم 

 

 /م الصادر عن هيئة األوراق واألسواق المالية.76بقرار رقم / 2010آب  2باشرت الشركة أعمالها في 
 

تقديم االستشارات وتحليل ونشر تجميد نشاطي  2011تشرين األول  5بتاريخ  و -ر/  1266ر رقم بموجب القراقرر مجلس المفوضين 
دارة إ. وافق مجلس المفوضين على تفعيل نشاط اهمئلية دون تعهد بالتغطية، دون إلغاالمعلومات المتعلقة باألوراق المالية وإدارة اإلصدارات األو

 .2015آب  18م تاريخ / 102موجب القرار رقم د بالتغطية بولية دون تعهاأل االصدارات
  .حوش بالس 653درعا العقار رقم  استراد -ريف دمشق عنوان الشركة المختار هو 

 ة شام المساهمة المغفلة القابضة.تعتبر الشركة شركة تابعة لشرك
 

 السياسات المحاسبية الهامةإعداد البيانات المالية وملخص أسس  .2
 

 ماليةالبيانات ال إعدادأسس  2.1
 

هيئة األوراق قرارات و أدناه 3 2للسياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة والمبينة في اإليضاح  تم إعداد البيانات المالية وفقاً  -
 السورية.  واألسواق المالية

 .امتثاالً لمتطلبات مجلس المحاسبة والتدقيق الشركةتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة  -
 يانات المالية بالليرات السورية والتي تمثل العملة الرئيسية للشركة.تم عرض الب -
لعادلة بتاريخ للمتاجرة والتي تظهر بالقيمة ا المحتفظ بها االستثمارات باستثناءتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية  -

 البيانات المالية.

 
 السـياسـات المحاسـبـيـةالتغيرات في  -

 
تتفق مع السياسات المحاسبية المطبقة  3 2والمبينة في االيضاح رقم  2018السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد البيانات المالية خالل عام  إن

جيل تطبيقه والذي تم تأ 9والمنسجمة مع معايير التقارير المالية الدولية باستثناء عدم تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم  2017خالل عام 
 .2018لعام  1وفقاً لقرار مجلس المحاسبة والتدقيق في جلسته رقم  2019كانون الثاني  1حتى 

 
 أهم االجتهادات والتقديرات المحاسبية 2.2

 

الية، باإلضافة مإن إعداد البيانات المالية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجودات والمطلوبات في البيانات ال
يرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في إلى اإلفصاح عن المطلوبات المحتمل أن تطرأ. كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإل

 التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن بيان الدخل الشامل.
 

اث غير المؤكدة في تاريخ البيانات المالية والتي قد ينتج عنها مخاطر هامة من إن الفرضيييييات الرئيسييييية المتعلقة بالتقديرات المسييييتقبلية لألحد
هي كما يلي:القادمة الممكن أن تؤدي الى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيانات المالية خالل السنة 

 
 تدني قيم الموجودات غير المالية

األصل. وإذا وجد أي مؤشر من هذا النوع،  ةلمركز المالي بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية تدني قيمتقوم الشركة في تاريخ بيان ا
راف بتدني تتقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل. في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من القيمة القابلة لالسترداد يتم االع

 ل القيمة القابلة لالسترداد.قيمة األصل حتى تعاد
 

رة هفي تاريخ كل بيان مركز مالي يتم تحديد ما إذا كان هناك أية داللة على أن خسارة تدني معترف بها ألصل في السنوات السابقة عدا عن الش
لتدني يتم عكس خسارة ا ذلك األصل.، تقوم الشركة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد لقد انخفضت. إذا وجدت هذه الحالة لم تعد موجودة أو أنها

ني دالمعترف بها ألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل لالسترداد منذ االعتراف بآخر خسارة في ت
إلى مبلغه القابل لالسترداد. لألصلالقيمة، وإذا كانت الحالة كذلك، يتم زيادة القيمة الدفترية 



 ضمان الشام للوساطة والخدمات المالية المحدودة المسؤوليةشركة 

 إيضاحات حول البيانات المالية
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 مبدأ االستمرارية

قامت إدارة الشركة بتقدير مدى قدرة الشركة على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية. وعلى الرغم من حالة عدم االستقرار 

ا هر بها الجمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن المستقبلية فإن إدارة الشركة متأكدة من أن الشركة لديها الموارد الكافية لتساعدالتي تم

 رعلى االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأية امور جوهرية من الممكن أن تثي

 كوكاً هامة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناًء عليه، فقد تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.ش

 

 الثابتة  موجوداتالاألعمار المقدرة الستخدام 
االستخدام  عتباراالديد هذا التقدير بعد األخذ بعين الثابتة لغرض حساب االستهالك. يتم تح موجوداتالشركة بتحديد األعمار المقدرة للتقوم إدارة 

. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار المقدرة بشكل سنوي ويتم تعديل نسب االستهالك المستقبلية عندما للموجوداتالمتوقع والمتراكم 
  تعتقد اإلدارة بأن األعمار المقدرة تختلف عن التقديرات السابقة.

 

 الضرائب
 هناك فرضيات غير مؤكدة فيما يتعلق بتفسير قوانين الضرائب وكذلك مبالغ وزمن الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة. عند األخذ في االعتبار

لفعلية ا رتباطات التعاقدية الحالية وتعقيداتها، فإن الفروقات بين النتائجالنطاق الواسع للعالقات التجارية الدولية، والطبيعة الطويلة األجل لال
 واالفتراضات المأخوذة مسبقا، والتعديالت الالحقة لتلك االفتراضات قد تتطلب تعديالت مستقبلية لمخصص ضريبة الدخل المسجل مسبقا. لقد 
قامت الشركة بتكوين مخصصات بناء على تقديرات معقولة، والتي تعتمد على عوامل متعددة، كالخبرات من إجراءات تدقيق سابقة من قبل 

 لجهات الضريبية واالختالف في تفسير بنود الضرائب ما بين الجهات الضريبية والشركة.ا
 

  السياسات المحاسبية الهامة 2.3
 

 أعدت البيانات المالية المرفقة وفقاً ألهم السياسات المحاسبية التالية:
 

 تـحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف أ. 
 العترافلن المحتمل أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق إلى الشركة، فيما يلي المقاييس المتبعة يتم االعتراف باإليراد فقط عندما يكون م

 باإليراد:
 التشغيلية  اإليرادات 

شروط قا لطبلى الزبون إالمالية عند تقديم هذه الخدمات بشكل نهائي  وخدمات الوساطة يتم االعتراف باإليراد الناتج عن االستشارات
  يه لتأدية هذه الخدمة.العقد المتفق عل

 

 إيرادات الفوائد 
 باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. تحققها يتم اثبات إيرادات الفوائد عند

 
 ب. المعامالت بالعمالت األجنبية

ات يل الموجوديجري قيـد المعامالت المسجلة بالعمالت األجنبية، بأسعار الصرف الحرة السائدة في تاريخ إجراء المعامالت. كما يعاد تحو
لفروقات تسجل جميع ا وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي.

 في بيان الدخل الشامل. الناتجة عن عمليات التحويل
 

 ج. النقد وما في حكمه
ذات  واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل النقد في الصندوق ا في حكمه يشمل علىاعداد بيان التدفقات النقدية، فإن النقد وم لغرض
 تقع خالل ثالثة أشهر أو أقل محسوماً منها حسابات السحب على المكشوف. استحقاقتواريخ 

 
 الثابتة موجوداتد. ال

تة وعمرها اض في القيمة. يتم تغيير طريقة استهالك الموجودات الثابستهالك المتراكم وأي انخفكلفة بعد خصم االتيتم تقييم الموجودات الثابتة بال
 سبي.االزمني عند تغير نمط استهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيها وتعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المح

 

افع اقتصادية متوقعة من استخدامه أو استبعاده. أية أرباح أو خسائر تنجم يتم عدم االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك من
األصل تحتسب على أنها الفرق بين عوائد استبعاد األصل وقيمة األصل المستبعد. تسجل هذه األرباح أو الخسائر في بيان الدخل  استبعادعن 

ألصل فيها.ضمن بند إيرادات أو مصاريف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد ا
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 )تتمة( الثابتة موجوداتد. ال
 يحسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات التالية:

 

 سنوات 3    أجهزة كمبيوتر 
 سنوات 5   األثاث والمفروشات 
 سنوات 5    أجهزة ومعدات 
 سنوات 5   تحسينات مقر الشركة 

 ال يتم استهالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل.
 

 غير الملموسة موجوداتال. هـ
 تقييمها بالتكلفة مطروحا منها أية مخصصات لإلطفاء وأية مخصصات غير الملموسة عند شرائها بالتكلفة وفيما بعد يتم موجوداتاليتم تسجيل 

 ذات أعمار إنتاجية محددة وغير محددة. موجوداتغير الملموسة إلى  موجوداتالمتعلقة بتدني قيمتها. تقسم 
 

 قييمها من حيث تدني القيمة في حاليتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لديها أعمار إنتاجية محددة على مدى األعمار االقتصادية ويتم ت

وجود مؤشر لتدني قيم تلك الموجودات غير الملموسة. تتم مراجعة فترة االطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار 

 المحددة في نهاية كل سنة مالية على األقل.
 

نمط استهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيه تتم معالجتها إما إن التغيرات في العمر الزمني لألصل غير الملموس أو التغير في 

اريف صبتغيير فترة اإلطفاء أو طريقة اإلطفاء أيهما أكثر مالئمة. وتعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي. كما تسجل م

 الدخل الشامل مع العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعة. إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في بيان
 

س وأما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد، ال يتم إطفاؤها ولكن تتم مراجعة التدني في قيمتها سنوياً إما لكل أصل ملم

غير الملموس سنوياّ لتحديد ما إذا كان العمر غير المحدد  على حدة أو على مستوى الوحدات المنتجة للنقد. تتم مراجعة العمر الزمني لألصل

لى عال يزال له ما يؤيده بتاريخ إعداد البيانات المالية، وإذا ثبت غير ذلك، فإن التغيير من عمر زمني غير محدد إلى عمر زمني محدد يكون 

 .قبليأساس مست

ى أنها الفرق بين النقد المحصل من البيع والقيمة المدرجة لألصل ويتم إثباتها يتم احتساب األرباح أو الخسائر عند استبعاد أصل غير ملموس عل

 غير الملموسة في بيان الدخل الشامل. موجوداتالفي بيان الدخل الشامل. يتم إثبات خسائر تدني قيمة 

 لى طول عمرها اإلنتاجي.لمتبقية عإلى قيمتها ا موجوداتالطفاءات بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة يتم احتساب اإل
 

 ذمم دائنة ومستحقاتو. 

 أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد. مواديتم إثبات االلتزامات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل لل

 موجودات مالية بغرض المتاجرةز. 

ها في المستقبل القريب أو تكون عبارة ئبغرض بيعها أو اعادة شراالتي يتم شراؤها  موجوداتهي تلك ال بغرض المتاجرةالمالية  موجوداتال
 ويكون هناك دليل فعلي حالي على أنها ستحقق ربحاً في المدى القريب. واحدة ةكمحفظعن جزء من محفظة تدار 

لشامل ند الشراء )تقيد مصاريف االقتناء في بيان الدخل القيمة العادلة عابيان المركز المالي ب ييتم تسجيل الموجودات المالية بغرض المتاجرة ف
في  خل الشاملدعند الشراء(، ويعاد تقييمها في تاريخ البيانات المالية بالقيمة العادلة ويتم تسجيل التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في بيان ال

 .نفس فترة حدوث التغير
 

 ح. ضريبة الدخل

 لقوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية.يخضع الدخل للضرائب وفقاً ل
 

 ط. المخصصات

أو متوقع( ناتج عن حدث سابق وإن تكلفة تسوية االلتزام محتملة ويمكن قياسها  قانونييتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام )
 بموثوقية. 

 

 . القيم العادلةي

المتداولة بنشاط في األسواق المالية المنتظمة بالرجوع إلى أسعـار السوق المعلنة أو أسعار التجار المعلنة  يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية
 في السوق )أسعار العطاءات للمراكز الطويلة وأسعار عند الطلب للمراكز القصيرة(، من غير أي حسومات لتكاليف المعامالت. 

ه يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم، وقد تشمل تلك التقنيات أحدث إنسوق نشطة، فبالنسبة لألدوات المالية التي ال توجد لها 
النقدية  تحليل التدفقات أو بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى مشابهة لها بصورة جوهرية أو معامالت السوق دون شروط تفضيلية

المخصومة أو نماذج تقييم أخرى.
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 . التقاصك

م وملزم إذا كان هناك حق قانوني قائللشركة  المركز المالي بيانالمبلغ الصافي في  وإظهاربين الموجودات المالية والمطلوبات المالية  المقاصة إجراءيتم 
 .الوقت ذاتفي المطلوبات ق الموجودات وتسوية يتحقل صافي المبلغ،لتسويتها على أساس وأن هناك نية  ء المقاصة بين المبالغ المسجلة،إلجرا

 

 ل. انخفاض قيمة الموجودات المالية

 مالي أو مجموعة الموجوداتتقوم الشركة في تاريخ بيان المركز المالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة األصل ال
 المالية.

 

 الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة
في حال وجود دليل موضوعي على تكبد خسارة ناجمة عن انخفاض في قيمة الذمم المدينة المسجلة بالقيمة المطفأة، يتم قياس مبلغ الخسارة 

ي لم يتكبدها( النقدية المستقبلية المقدرة )باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية الت على أنه الفرق بين المبلغ المسجل لألصل والقيمة الحالية للتدفقات
لمسجل امخصوماً بسعر الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي )أي سعر الفائدة الفعلي الذي يتم حسابه عند االعتراف األولي(. يتم تخفيض المبلغ 

االعتراف بمبلغ الخسارة في األرباح أو الخسائر. اذا انخفض أو زاد مبلغ خسارة انخفاض لألصل من خالل مخصص الخسائر االئتمانية ويتم 
 القيمة في فترة الحقة، يتم تسجيل االنخفاض أو الزيادة بتعديل المخصص. 

كل منفرد، تبر هامة بشالقيمة بشكل منفرد للموجودات المالية التي تع انخفاضتقوم الشركة أوالً بتقييم ما إذا كان يوجد دليل موضوعي على 
تبر هامة بشكل منفرد. وإذا حددت الشركة عدم وجود دليل موضوعي على انخفاض وبشكل منفرد أو جماعي للموجودات المالية التي ال تع

 ةالقيمة ألصل مالي يتم تقييمه بشكل منفرد، سواء كان هاماً أم ال، تقوم بتضمين األصل في مجموعة من الموجودات المالية ذات سمات مشابه
التي الموجودات المالية التي يتم تقييم انخفاض قيمتها بشكل منفرد و تضمين ويتم تقييم انخفاض قيمتهم بشكل جماعي. ال يتم االئتمانلمخاطر 

 بخسائر ناجمة عن انخفاض قيمتها في التقييم الجماعي النخفاض القيمة. االعترافيتم أو يستمر 

 

القيمة،  قع بعد االعتراف بانخفاضإذا انخفض مبلغ خسارة انخفاض القيمة، في فترة الحقة، وكان يمكن ربط االنخفاض بشكل موضوعي بحدث معين و
تكلفة المطفأة ليتم عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها سابقا. وال ينتج عن عملية العكس تجاوز المبلغ المسجل لألصل المالي لما كانت ستكون عليه ا

  عتراف بالقيد المعاكس في األرباح أو الخسائر.بانخفاض القيمة في التاريخ الذي يتم فيه عكس انخفاض القيمة. ويتم اال االعترافلو لم يتم 
 

 الماليـة والمطلوبات بالموجوداتم. إلغاء االعتراف 

 الماليةالموجودات 

حسب مقتضى  –المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة  إلغاء االعتراف باألصل المالي )أو جزء من األصليتم 
 ( عند:الحال

 في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي، أو انتهاء الحقوق -
طرف ثالث حال ل بالكامل التدفقات النقدية لألصل المالي، أو تحمل مسؤولية دفع التدفقات النقدية باستالمبنقل الحقوق  الشركةقيام  -

شكل ب ملكية األصل المالي منافعوبنقل جميع مخاطر  الشركةقيام إما )أ( ، وجوهري من خالل ترتيبات تحويلاستالمها بدون تأخير 
لسيطرة الكن قامت بتحويل  ،األصل المالي بشكل جوهري منافعبنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر و الشركة تقمإذا لم  )ب( ، أوجوهري

 على األصل.
منافع ملكية يما إذا احتفظ بمخاطر وعندما تقوم الشركة بنقل حقوق استالم التدفقات النقدية ألصل أو أنه دخل في ترتيبات تحويل، فإنه يقيم ف

األصل والى أي مدى. إذا لم تقم الشركة بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية األصل بشكل جوهري، ولم تحول السيطرة على األصل 

االلتزام الشركة أيضاً باالعتراف بالمنقول، فإن الشركة تستمر باالعتراف باألصل المنقول في حدود مشاركتها المستمرة. في هذه الحالة، تقوم 

 المصاحب. يتم تقييم األصل المنقول وااللتزام المصاحب على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات المحتفظ بها من قبل الشركة.
 

 المطلوبات المالية

هذا  الحالي بآخر وبشروط مختلفة، يتم محاسبة يتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائه أو إلغائه أو انتهاء مدته. عند استبدال االلتزام المالي
ل.مالتعديل على أنه انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جديد ويتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة في بيان الدخل الشا
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 ن. القيمة العادلة

 بقياس األدوات المالية كالموجودات المالية المتوفرة للبيع بناًء على قيمتها العادلة بتاريخ بيان المركز المالي. شركةالتقوم 
قياس  ن في السوق بتاريخإن القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في عملية منتظمة بين مشاركي

 األدوات المالية. إن قياس القيمة العادلة مبني على افتراض أن عملية بيع االصل أو نقل االلتزام تحدث في:
 إما السوق األساسي لألصل أو االلتزام، -

 أو عند غياب السوق األساسي، في أكثر سوق مالئم لألصل أو االلتزام. -

 .شركةر سوق مالئم متاحاً للعلى أن يكون السوق األساسي أو أكث
اض ريتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام بناًء على االفتراضات التي يعتمد عليها المشاركون في السوق عند تسعير هذه األدوات على افت

 أن المشاركين في السوق يعملون على تحقيق أفضل مصالح اقتصادية لهم.
ة للظروف المحيطة والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وتعظيم استخدام المعطيات باستخدام طرق تقييم مناسب الشركة تقوم

 المالئمة التي يمكن مالحظتها وتقليل استخدام المعطيات التي ال يمكن مالحظتها.
قيمة العادلة، ة يتم تصنيفها في التسلسل الهرمي للفصاح عنها في البيانات الماليي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلجميع الموجودات والمطلوبات الت

 الموضح أدناه، بناًء على أقل مستوى من المعطيات التي لها تأثير جوهري على قياس القيمة العادلة ككل:
 (: أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في أسواق مالية نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.1المستوى ) -

دنى من المعطيات التي لها تأثير جوهري على قياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها ييم يكون فيها المستوى األ(: طرق تق2المستوى ) -

 مباشرة أو بشكل غير مباشر. 

 دنى من المعطيات التي لها تأثير جوهري على قياس القيمة العادلة غير ملحوظة.(: طرق تقييم يكون فيها المستوى األ3المستوى ) -

 

ات فيما إذا كان هناك اية تحويالت بين مستوي شركةال تحددوجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية بشكل متكرر، بالنسبة للم
 التسلسل الهرمي من خالل اعادة تقييم التصنيف في نهاية كل فترة مالية.
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  صدار وعمولة وساطةإيرادات إدارة إ .3

 

 للمتاجرة  محققة من بيع استثمارات محتفظ بهاأرباح   .4

من أسهم شركات مدرجة في  بها محتفظ استثماراتالناتجة عن بيع األرباح  المحتفظ بها للمتاجرة تمثل االستثماراتالمحققة من بيع  األرباح
غ لاألرباح المحققة من بيع االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة مب ت، حيث بلغوالتأمين المصارف ياألسواق المالية المحلية في قطاع

 . 2017كانون األول  31ليرة سورية كما في  12,874,712مقابل  2018كانون األول  31كما في ليرة سورية  16,794,087

 
 ظ بها للمتاجرة فغير محققة من استثمارات محتأرباح  .5

جة في ي تمثل أسهم شركات مدروالت لالستثماراتالفرق بين المبلغ المسجل  للمتاجرةغير المحققة من استثمارات محتفظ بها األرباح تمثل 
اح غير ، حيث بلغت األرببتاريخ بيان المركز المالي االستثماراتوالقيمة العادلة لهذه  والتأمين المصارف ياألسواق المالية المحلية في قطاع

ليرة  3,098,887مقابل  2018كانون األول  31ليرة سورية كما في  233,532المحققة من بيع االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة مبلغ 
 .2017كانون األول  31سورية كما في 

 

 نفقات الموظفين .6

 2018 
 ليرة سورية

 2017 
 ليرة سورية

    

 1,542,799  2,103,794 إيرادات عمولة وساطة / شراء

 2,179,371  2,390,621 إيرادات عمولة وساطة / بيع

 3,722,170  4,494,415 وساطةالإيرادات عمولة مجموع 

 3,000,000  4,000,000 إيرادات إدارة اصدار

 8,494,415  6,722,170 

 2018 
 ليرة سورية

 2017 
 ليرة سورية

    

 5,060,260  12,566,500 رواتب ومنافع وعالوات الموظفين 

 361,683  476,963 تأمينات اجتماعية

 658,848  1,278,125 واألجورضريبة الرواتب 

 459,897  544,258 تأمين صحي

 256,250  250,000 السنوية االشتراكات

 15,115,846  6,796,938 
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 مصاريف إدارية وعمومية .7

 

 إيرادات أخرى .8

لية من عوائد استثمارات صندوق ضمان التسوية وذلك بناء والمبلغ حصة شركة ضمان الشام للوساطة والخدمات المالية المحدودة المسؤيمثل 
 على موافقة إدارة صندوق ضمان التسوية وسوق دمشق لألوراق المالية.

 

 ضريبة الدخل .9

 :الضريبي الربح مع المحاسبي الربحفيما يلي ملخص تسوية 

 2018  2017 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    

 14,901,272  3,397,778 صافي ربح السنة قبل الضريبة

 (6,327,530)  (3,012,076) إيرادات خاضعة لضريبة نوعية أخرى )إيرادات الفوائد(

 (3,098,887)  (233,532) غير محققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرةأرباح 

 39,168  - محققةخسائر فروقات قطع غير ال

 5,514,023  152,170 الضريبيالربح 

 379,800  - ضريبة دخل عن سنوات سابقة

 379,800  - مدفوع خالل السنة –مصروف ضريبة الدخل 

 
 فيما يلي ملخص ألعمال التدقيق التي قامت بها الدوائر الضريبية:

الشركة على هذا التكليف إلى لجنة الطعن خالل المهلة القانونية،  تضليرة سورية، واعتر132,683 الشركة بدفع مبلغ  تكلف :2010 عام
 .2016أيلول ليرة سورية خالل شهر  117,801بدفع مبلغ وقدره  وصدر القرار وقامت الشركةوتم االجتماع مع لجنة الطعن 

إلى لجنة الطعن خالل المهلة القانونية، الشركة على هذا التكليف  تليرة سورية، واعترض   162,583الشركة بدفع مبلغ تكلف :2011 عام
 .2016ليرة سورية خالل شهر أيلول  144,365وتم االجتماع مع لجنة الطعن وصدر القرار وقامت الشركة بدفع مبلغ وقدره 

 لقانونية، وتمالشركة على هذا التكليف إلى لجنة الطعن خالل المهلة ا تليرة سورية، واعترض 89,600 الشركة بدفع مبلغ تكلف :2012 عام
 .2016ليرة سورية خالل شهر أيلول  80,014االجتماع مع لجنة الطعن وصدر القرار وقامت الشركة بدفع مبلغ وقدره 

الشركة باالعتراض إلى لجنة الطعن حيث صدر القرار وقامت الشركة  تليرة سورية، قام 425,539: كلفت الشركة بدفع مبلغ 2013عام 
  .2017 خالل عامسورية  ليرة 379,800بدفع مبلغ 

 

في التواريخ المحددة لذلك. 2017الى  2014تم تقديم البيانات المالية عن السنوات 

 2018 
 ليرة سورية

 2017 
 ليرة سورية

    

 1,897,140  2,089,226 مصاريف استشارية

 1,907,099  2,159,649 الدعم الفني

 1,147,500  1,097,500 السنوية االشتراكات

 628,460  763,854 ت مصرفيةعموال

 547,861  568,225 وإنترنت اتصاالت

 360,000  360,000 (18)إيضاح  إيجار

 297,960  332,725 رسوم حكومية وقانونية

 318,000  316,500 صيانة

 110,725  450,385 قرطاسية

 381,886  828,146 أخرى

 8,966,210  7,596,631 
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 )تتمة( ضريبة الدخل .9

 

 :كما يلي عليها اإلطفاءاترصيد الخسائر الضريبية المدورة و
 

 السنة
خسائر )األرباح الضريبية( ال 

 الضريبية المدورة
إطفاء الخسائر الضريبية  

 اإلجمالي  دورةالم
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

2018  (152,170)  -  (152,170) 

2017  (5,514,023)  -  (5,514,023) 

2016  2,882,112  -  2,882,112 

2015  6,694,634  -  6,694,634 

2014  6,936,550  (6,936,550)  - 

  10,847,092  (6,936,550)  3,910,542 

 
 

     

 نقد في الصندوق ولدى المصارف .10
 

 
محلية بمتوسط  مصارفهي ودائع قصيرة األجل مودعة لدى أشهر  3ذات تواريخ استحقاق أصلية خالل  المصارفإن الودائع لدى  (*)

 .(%7 :2017) %7سعر فائدة فعلي قدره 
لقاء اصدار مودعة  ألجلمتوسطة اهي ودائع  أشهر وأقل من سنة 3ذات تواريخ استحقاق أصلية تتجاوز  المصارفدائع ألجل لدى الوإن  (**)

 %7متوسط سعر فائدة فعلي قدره وتخضع ل ورية ولصندوق ضمان التسويةكفاالت مصرفية لهيئة األوراق واألسواق المالية الس

(2017 :7%). 
 تستحق محلي مصرفمودعة لدى  طويلة األجل وديعة هي السنة ذات تواريخ استحقاق أصلية تتجاوز المصارفودائع ألجل لدى إن  (***)

 (.%10.5: 2017) %5 10بمتوسط سعر فائدة فعلي قدره  خالل سنة وشهر

 التدفقات النقدية األرصدة التالية: بيانمن النقد وما في حكمه المدرج في يتض
 

 2018 
 ليرة سورية

 2017 
 ليرة سورية

    
 319,540  234,050 الصندوقنقد في 

 120,769,389  297,370,076 حسابات جارية -أرصدة لدى المصارف 

 23,191,592  - (*أشهر ) 3ذات استحقاق أصلي أقل من  المصارفودائع لدى 

 297,604,126  144,280,521 

 28,000,000  28,000,000 (**ل من سنة )أقو أشهر 3اوز جتيلي صتحقاق أذات اس المصارفودائع لدى 

 35,000,000  - (***)ذات استحقاق أصلي أكثر من سنة  المصارفودائع لدى 

 325,604,126  207,280,521 

 2018 
 ليرة سورية

 2017 
 ليرة سورية

    

 319,540  234,050 الصندوقنقد في 

 120,769,389  297,370,076 حسابات جارية -أرصدة لدى المصارف 

 23,191,592  - أشهر 3ذات استحقاق أصلي أقل من ودائع لدى البنوك 

 297,604,126  144,280,521 
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 محتفظ بها للمتاجرة استثمارات .11

 زعة كالتالي:مو وفقاً للغرض األساسي منها كاستثمارات مالية بغرض المتاجرة هاتصنيف تماستثمارات مالية بغرض المتاجرة تمتلك الشركة 
 

2017  2018  

  ليرة سورية  ليرة سورية
    

 قطر الوطني بنك –استثمارات أوراق مالية  47,981,091  11,888,760

 سورية الدولي اإلسالمي بنك –استثمارات أوراق مالية  21,597,986  335,194

 بنك البركة –استثمارات أوراق مالية  943,816  -

 بنك سورية والخليج –استثمارات أوراق مالية  22,295  28,027

 لشركة السورية الوطنية للتأمينا –استثمارات أوراق مالية  679,683  -

12,251,981  71,224,871  

 
  تأمينات نقدية وأرصدة مدينة أخرى .12

 

يمثل المبلغ تأمينات نقدية لدى مصارف محلية لقاء إصدارات كفاالت مصرفية لهيئة األوراق واألسواق المالية السورية ولصندوق  ( *)
 ضمان التسوية. 

 
 غير المتداولة األخرى موجوداتال .13

 

بصندوق ضمان التسوية والمحتسبة بناًء على النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية وقرار  تمثل الجزء غير المتداول من المساهمة النقدية
ليرة سورية. 2,500,000وقد بلغت قيمتها ، 2009شباط  5بتاريخ / 238مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية رقم /

 2018 
 ليرة سورية

 2017 
 ليرة سورية

    

 1,791,792  1,390,174 إيرادات فوائد مستحقة وغير مقبوضة

 7,000,000  7,000,000 (*) تأمينات نقدية

 1,628,805  2,317,626 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 10,707,800  10,420,597 
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 صافيبالالثابتة  الموجودات .14
 
 

 جموعمال لشــركةتحسينات مقـر ا أجهزة ومعدات أجهزة كمبيوتر 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

     :التكلفة

 5,222,293 1,707,490 1,636,500 1,878,303 2018كانون الثاني  1كما في 

 1,820,600 40,000 285,000 1,495,600 خالل السنةضافات اإل

 7,042,893 1,747,490 1,921,500 3,373,903 2018 األول كانون 31كما في 

     

     ستهالك المتراكم:اال

 4,024,489 1,471,288 700,177 1,853,024 2018كانون الثاني  1كما في 

 1,029,566 94,785 545,976 388,805 االستهالك خالل السنة

 5,054,055 1,566,073 1,246,153 2,241,829 2018كانون األول  31كما في 

     

     رية:صافي القيمة الدفت

     

 1,988,838 181,417 675,347 1,132,074 2018كانون األول  31كما في 

     

 1,197,804 236,202 936,323 25,279 2017كانون األول  31كما في 
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 بالصافي ملموسةالغير موجودات ال .15

 :غير الملموسةموجودات فيما يلي األعمار اإلنتاجية المتوقعة لل

 سنوات 3  بيوتربرامج الكم 
 سنوات 10  حقوق ملكية تجارية 

 

 

 ذمم دائنة ومستحقات .16

 

 ت بيع وشراء لألسهم.يتضمن رصيد الدفعات المقدمة من العمالء المبالغ المودعة من قبل العمالء لدى الشركة للقيام بعمليا (*)
  

 يمثل الرصيد حصة السوق من التعامالت اليومية التي قامت بها الشركة من بيع وشراء لألسهم في السوق.  (**)
 
 

 

 جموعمال ملكية تجارية حقوق كمبيوترالبرامج  

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

    التكلفة:

 2,478,390 200,000 2,278,390 2018كانون الثاني  1كما في 

 - - - خالل السنةضافات اإل

 2,478,390 200,000 2,278,390 2018كانون األول  31كما في 

    

    اإلطفاء المتراكم:

 2,127,022 158,137 1,968,885 2018كانون الثاني  1كما في 

 199,710 20,000 179,710 اإلطفاء خالل السنة

 2,326,732 178,137 2,148,595 2018كانون األول  31كما في 

    

    صافي القيمة الدفترية:

 151,658 21,863 129,795 2018كانون األول  31كما في 

    

 351,368 41,863 309,505 2017كانون األول  31كما في 

 2018 
 ليرة سورية

 2017 
 ليرة سورية

    

 99,384,542  62,875,563 (*) دفعات مقدمة من العمالء

 2,017,144  1,981,670 مصاريف مستحقة وغير مدفوعة

 513,726  773,986 االجتماعيةوالتأمينات  مخصصات الضرائب

 456,321  191,603   (**) عمولة السوق من التداول

 673,579  6,608,736 شيكات برسم الدفع 

 72,431,558  103,045,312 
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 المدفوعرأس المال  .17

مسدد ليرة سورية  165,000,000بقيمة  ليرة سورية للحصة الواحدة 1,000تبلغ حصة بقيمة اسمية  165,000 يتكون رأسمال الشركة من
 موزعاً كما يلي:  بالكامل

 
 القيمة

  عدد الحصص النسبة ليرة سورية

    

138,600,000 84%  138,600 
 القابضة المغفلةشركة شام المساهمة 

 الخاصة

26,400,000 16%  26,400 
شركة مجموعة شام االستثمارية 

الخاصة المغفلةالمساهمة   

165,000,000 100%  ,000651   
 

 نونياالحتياطي القا .18

من أرباحها الصافية قبل تنزيل الضريبة في نهاية  %10يجب على الشركة أن تقتطع كل سنة  2011لعام  29بناء على قانون الشركات رقم 
 كل سنة لتكوين احتياطي قانوني ولها أن توقف هذا االقتطاع إذا بلغ االحتياطي ربع رأسمال الشركة.

 
 2018 

 ليرة سورية

 2017 
 ليرة سورية

    

 14,901,272  3,397,778 السنة قبل الضريبة صافي ربح

    

 1,490,127  339,778  10% االحتياطي القانوني

 
 :السنةخالل  على االحتياطي القانونيحركة التالي ويوضح الجدول ال

 
 2018 

 ليرة سورية
 2017 

 ليرة سورية

    
 642,815  2,132,942 الرصيد أول السنة

 1,490,127  339,778 خالل السنة كونالحتياطي الما

 2,132,942  2,472,720 الرصيد نهاية السنة
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .19

  :أطراف ذات العالقة والتي تضمنها بيان المركز المالي تشملمن األرصدة المستحقة 
 

 2018 
 ليرة سورية

 2017 
 ليرة سورية

    
ير السياحي المساهمة المغفلة شركة عمريت لالستثمار والتطو

 3,000,000  - العامة

    
 

  :األرصدة المستحقة لألطراف ذات العالقة والتي تضمنها بيان المركز المالي تشمل
 

 2018 
 ليرة سورية

 2017 
 ليرة سورية

    

 3,953,185  206,344,183 الخاصة شركة شام المساهمة المغفلة القابضة
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 )تتمة(األطراف ذات العالقة المعامالت مع  .19

  يلي:في بيان المركز المالي هي كما المعامالت التي تخص األطراف ذات العالقة المتضمنة 
 

 2018 
 ليرة سورية

 2017 
 ليرة سورية

    

 االستثماريةشركة مجموعة شام  -دفعات مقدمة من العمالء 
 11,461,071  6,220,464 الخاصة المساهمة المغفلة

 

منة المتضالعليا ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة  واإلدارة التنفيذيةالتي تخص التعامالت مع األطراف ذات العالقة  والمصاريفرادات اإلي
 :الدخل الشامل هي كما يلي عناصرفي 

 

 

 طبيعة المعامالت تعامالت مع أطراف ذات عالقة
2018 

 ليرة سورية

 2017 
 ليرة سورية

     

 180,187  258,612 مصاريف مكالمات خليوي اهمة المغفلةالمس يلريتشركة سي

 1,091,203  - إيرادات بيع موجودات ثابتة المساهمة المغفلة يلريتشركة سي

 1,625,400  1,674,000 مصاريف أخرى )معلوماتية ودعم فني( محدودة المسؤوليةالتك  ايشركة 

 360,000  360,000 مصاريف إيجار شركة صروح المساهمة المغفلة

 1,461,000  2,500,000  نفقات الموظفين اإلدارة التنفيذية العليا

 االستثماريةشركة مجموعة شام 
 115,419  46,757 إيرادات عمولة وساطة الخاصة المساهمة المغفلة

شركة عمريت االستثمارية 
 3,000,000  - ايرادات إدارة اصدار العامةالمساهمة المغفلة 

 

 ل أن تطرأالتزامات محتم .20

كانون  31)ليرة سورية  30,000,000تتمثل بكفالة مصرفية قيمتها  ةالتزامات محتمل 2018كانون األول  31يترتب على الشركة بتاريخ 
تحتفظ بها هيئة األوراق واألسواق المالية السـورية كضمان لحســن تنفيذ التزاماتها بموجب ( ليرة سورية  30,000,000 :2017األول 
ليرة  5,000,000 :2017كانون األول  31)ليرة سورية  5,000,000وكفالة مصرفية قيمتها  000003/12/020531ة رقم الكفال

الصادرتين عن بنك  000002/12/020531يحتفظ بها صندوق ضمان التسوية كضمان لحسن تنفيذ التزاماتها بموجب الكفالة رقم ( سورية
 .ش.م.م سورية والخليج

 

 إدارة المخاطر .21
 

. إن الغرض األساسي لهذه االلتزامات المالية وذمم دائنة ألطراف ذات عالقة ذمم دائنة ومستحقاتالشركة المالية األساسية من  مطلوباتتألف ت
 وودائع لدى المصارفنقد في الصندوق ولدى المصارف هي الشركة المالية  موجوداتهو توفير التمويل للعمليات االعتيادية للشركة. إن 

إن المخاطر الرئيسية الناتجة عن األدوات  .ناتجة عن عمليات الشركة تأمينات نقدية وأرصدة مدينة أخرىورة جارات محتفظ بها للمتااستثمو
 ومخاطر األعمال. مخاطر العمالت األجنبيةمخاطر االئتمان، مخاطر السيولة و، هي مخاطر سعر الفائدة شركةالمالية لل

    :الملخصة فيما يليه المخاطر والسياسات المطبقة إلدارة كل من هذ تمادعبمراجعة وا المدير العاميقوم 
 

 مخاطر سعر الفائدة
 

شركة لتمثل مخاطر سعر الفائدة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة السائدة في السوق. التخضع ا
 جوداتها ومطلوباتها المالية المرتبطة بفائدة عائمة.لمخاطر أسعار الفائدة العائمة بشأن مو

 

الليرة لودائع  %8 إن معدل الفائدة الوسطي هوإن الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة وذلك بالنسبة لألرصدة المصرفية التي تحمل فائدة. 
(%8: 2017) السورية
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 إدارة المخاطر )تتمة( .21
 

 )تتمة( مخاطر سعر الفائدة
 

حال حدوث تغير  فيبيانات المالية التالي تحليل لحساسية أرباح الشركة قبل الضريبة لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة بتاريخ ال يبين الجدول
 معقول في أسعار الفائدة، مع بقاء بقية المتغيرات ثابتة. 

 

 حساسية صافي إيراد الفوائد  الزيادة في نقاط األساس  العملة

 

 

 

 2018 
 ليرة سورية

 
2017 

 ليرة سورية
       

 51,382  28,000  10+  ليرة سورية

 
 
 
 
 

      
 حساسية صافي إيراد الفوائد  االنخفاض في نقاط األساس  العملة

 
  

 
  

2018 
 ليرة سورية

 2017 
 ليرة سورية

       
 (51,382)  (28,000)  (10)  ليرة سورية

 

 .االنخفاض المحتمل في الدخل وعلى العكس يمثل المبلغ الموجب صافي الزيادة المحتملة في الدخل يمثل المبلغ السالب في الجدول السابق صافي
 

 
 االئتمانمخاطر 

الئتمان اتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته المالية مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تنشأ مخاطر 
 لشركة من النشاطات التشغيلية ومن النشاطات التمويلية، متضمنًة اإليداعات لدى المصارف.التي تتعرض لها ا

 المركز المالي: بيانيوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود 
 

 2018 
 ليرة سورية

 2017 
 ليرة سورية

    

 143,960,981  297,370,076 لدى المصارفنقد 

 12,251,981  71,224,871 للمتاجرة محتفظ بها استثمارات

 3,000,000  - ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة

 8,791,792  8,390,174  تأمينات نقدية وأرصدة مدينة أخرى

 63,000,000  28,000,000 المصارفالودائع لدى 

 2,500,000  2,500,000 الموجودات غير المتداولة أخرى

 407,485,121  233,504,754 

 
 مخاطر السيولة

رة على دتمثل الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. تنشأ مخاطر السيولة عن عدم المق
  .ةالالزمتوفر التسهيالت بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل القيمة العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من 
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 إدارة المخاطر )تتمة( .21
 

 )تتمة( مخاطر السيولة
 

كانون األول على أساس االلتزامات التعاقدية للسداد  31المالية غير المخصومة للشركة كما في  المطلوباتيلخص الجدول أدناه استحقاقات 
 وأسعار الفائدة الحالية للسوق.

 

 المجموع  را  شه 12إلى  3من   أشهر 3اقل من  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 2018كانون األول  31

      

 72,431,558  -  72,431,558 ذمم دائنة ومستحقات

 206,344,183  206,344,183  - ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة

 72,431,558  206,344,183  278,775,741 

 

 مجموعال  شهراً  12إلى  3من   أشهر 3اقل من  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 2017كانون األول  31

      

 103,045,312  -  103,045,312 ذمم دائنة ومستحقات

 3,953,185  3,953,185  - ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة

 103,045,312  3,953,185  106,998,497 

 
 مخاطر العملة

عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تخضع الشركة للتقلبات  تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة
 .الليرة السوريةفي أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معامالت هامة بعمالت عدا 

ليرة سورية  436: 2017) دوالر أمريكي 1ليرة سورية لكل  436هو  2018كانون األول  31معدل سعر الصرف السائد في السوق في 
 (.دوالر أمريكي 1لكل 
 

ويوضح أثر التغيرات على صافي األرباح  كانون األول 31لى العمالت الرئيسية التي تحمل مخاطر للشركة كما في إيشير الجدول التالي 
 رية مع بقاء بقية المتغيرات ثابت.مقابل الليرة السو في حال حدوث تغير معقول في أسعار العمالت األجنبيةوالخسائر 

 

 األثر على النتيجة قبل الضريبة  نسبة الزيادة في سعر الصرف  العملة

 
 

 
 2018 

 ليرة سورية
 2017 

 ليرة سورية

       

 10,486  10,486  %5  دوالر أمريكي

     

 بل الضريبةاألثر على النتيجة ق  نسبة النقص في سعر الصرف  العملة

 
  

 
  

2018 
 ليرة سورية

 2017 
 ليرة سورية

       

 (10,486)  (10,486)  (%5)  دوالر أمريكي

       
 

أو حقوق الشركاء بينما يمثل المبلغ الموجب صافي  بيان الدخل الشامليمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في 
 االرتفاع المتوقع.

 

 ر األعمالمخاط
بصفة عامة، ومنها األخطار الناتجة عن الظروف السياسية  وساطة والخدمات الماليةمل تؤثر على قطاع التنشأ مخاطر األعمال من عدة عوا

شكل ب واالقتصادية المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية على نتائج األعمال. تقوم إدارة الشركة بتقييم تلك المخاطر
مستمر واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتقليل بقدر اإلمكان من أثرها على نتائج األعمال والمركز المالي للشركة.
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 إدارة المخاطر )تتمة( .21
 

 إدارة رأس المال
ة ويعظم شاط الشركمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأس المال مالئمة بشكل يدعم نف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسيتمثل الهد

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

 القيم العادلة لألدوات المالية .22
 

 المالية والمطلوبات المالية.موجودات التتمثل األدوات المالية في 

دية تأمينات نقوواستثمارات محتفظ بها للمتاجرة والودائع لدى المصارف ندوق ولدى المصارف المالية من نقد في الصموجودات التتكون 

 .وذمم دائنة ألطراف ذات عالقة . بينما تتألف المطلوبات المالية من ذمم دائنة ومستحقاترصدة مدينة أخرىأو
 

 لألدوات المالية:تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي في قياس واإلفصاح عن القيمة العادلة 
 مماثلة. صولالمستوى األول: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في سوق مالي فعال أل

  .المستوى الثاني: طرق تقييم، حيث أن المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة يمكن مالحظتها إما مباشرة أو بشكل غير مباشر
 مدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة غير مبنية على معلومات سوق ملحوظة. المستوى الثالث: طرق تقييم حيث أن ال

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

 
 تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية

 

 2018كانون األول  31  
 

 المجموع    المستوى الثالث    المستوى الثاني    المستوى األول   
 

  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية   

        
871,224,71   استثمارات محتفظ بها للمتاجرة   -  -  871,224,71  

  871,224,71   -  -  871,224,71  

 

 2017كانون األول  31  
 

 المجموع    المستوى الثالث    المستوى الثاني    المستوى األول   
 

  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية   

        
 12,251,981  -  -  12,251,981   استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

  12,251,981  -  -  12,251,981 

 

  مالية األخرى ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.إن القيمة العادلة لألدوات ال
 


