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ة ابیتال محدودة المسؤول ة شام    شر
ان الدخل   ب

ة في    2014األول  انون  31للسنة المنته

 25من  4الصفحة  
ضاحات المرفقة من  جب أن تقرأ معهاتعد جزًء من  30إلى  1إن اإل ة و انات المال  الب

 31للسنة المنتهية في 
 كانون األول

للسنة المنتهية في 
 كانون األول 31

2013 2014 

 ( مدققة ) ( مدققة )

ل.س  ل.س إيضاحات

2,365,488 3,244,041  إيراد العموالت من سوق دمشق  21

10,058 60,869  ) OTCإيراد عمولة الشركة من سوق (   22

44,286 1,197,102  إيرادات أخرى   23

 مجموع اإليرادات    4,502,012      2,419,832

 المصاريف

(11,430,628) (13,892,594)  مصاريف تشغيلية 24

(604,286) (1,465,599)  مصاريف إدارية 25
(238,992) (577,225)  مصاريف أخرى 26

(12,273,906)     (15,935,418)  مجموع المصاريف  

 إيراد فوائد بنكية مقبوضة   27 8,764,607  8,870,996

 األسهمتوزيعات أرباح   28 3,144,780  3,624,075

3,167,633  2,338,635 29  أرباح/(خسائر) بيع أسهم 

(47,975) 
 

(4,997,963) 30  
أرباح (خسائر) غير محققة ألصول مالية من 

 خالل الربح و الخسارة
الربح /(الخسارة) االستثمارية   9,250,058      15,614,729

5,760,655      (2,183,347) صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة  

 إيراد/ (مصروف) ضريبة الدخل   11 4,798,638  2,398,046

صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة   2,615,291      8,158,701

 

 

 

 

 

 



ابیتال ة شام  ة شر   محدودة المسؤول
ان الدخل الشامل   ب
ة في    2014انون األول  31للسنة المنته

 25من  5الصفحة  
ضاحات المرفقة من  جب أن تقرأ معهاتعد جزًء من  30إلى  1إن اإل ة و انات المال  الب

 

   

 

 

 

للسنة المنتهية في 
  كانون األول 31

للسنة المنتهية في 
 كانون األول 31

2013  2014 
 ( مدققة )  ( مدققة )

 اإليضاحات  ل.س ل.س

8,158,701 2,615,291   صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة 

مكونات الدخل الشامل 
 األخرى 

16,910,866 
 

(3,497,951) التغير المتراكم في القيمة العادلة لألصول المالية المتوفرة برسم  19
  البيع 

25,069,567     (882,660)   الدخل الشامل للفترة       



ة ابیتال محدودة المسؤول ة شام    شر
ة ان التدفقات النقد   ب
ة في    2014انون األول  31للسنة المنته

 25من  6الصفحة  
ضاحات المرفقة من  جب أن تقرأ معهاتعد جزًء من  30إلى  1إن اإل ة و انات المال  الب

 31للسنة المنتهية في 
 كانون األول

 31للسنة المنتهية في 
 كانون األول

2013  2014

 ( مدققة ) ( مدققة )
ل.س  ل.س اإليضاحات

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
5,760,655 (2,183,347)  صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة 
1,206,458 846,600  أعباء االهتالك / اإلطفاءات 

(8,870,996) (8,764,607)  إيرادات الفوائد
(3,624,075) (3,144,780)  توزيعات أرباح األسهم
(3,167,633) (2,338,635)  خسائر/ (أرباح) بيع األسهم 

47,975 4,997,963  خسائر/( أرباح ) غير محققة لألصول المالية

- 250,000
مصروف مخصص عقوبات مفروضة من هيئة 

 االوراق المالية

(8,647,616) (10,336,805)
  

  صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل 
 المال العامل التغير في بنود رأس

(147,351) (710,984)  نقص ( زيادة )  في المصاريف المدفوعة مقدماً 
- -  نقص ( زيادة )  في الكفاالت المصرفية 
- (4,203,135)  نقص ( زيادة )  في األرصدة المدينة األخرى

427,336 -  نقص ( زيادة )  في اإليرادات المستحقة
379,767 (2,748,022)  زيادة ( نقص ) في الدائنون

543,015- (1,877,587)
زيادة ( نقص )  في المصاريف المستحقة وأرصدة 

 دائنة أخرى
1,764,293 28,371,631  زيادة ( نقص )  في ذمم العمالء

6,880 -  التغيير في (الخسارة المدورة) 
(6,759,707) 8,495,097  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   

 التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 
(948,000) (145,025)  إجمالي التغيير في الموجودات الملموسة 

- -  إجمالي التغيير في الموجودات غير الملموسة 
(26,898,623) (8,611,498)  اإلستثمارات المالية بغرض المتاجرةإجمالي التغيير في 

- 17,987,655.44
إجمالي التغيير في اإلستثمارات المالية المتوفرة برسم 

 البيع
13,500,000 (1,500,000)  إجمالي التغيير في الودائع المصرفية
3,167,633 2,338,635  أرباح بيع األسهم 
3,624,075 3,144,780  توزيعات أرباح األسهم

(47,975) (4,997,963)  خسائر ( أرباح ) غير محققة لألصول المالية
8,870,996 8,764,607   فوائد مقبوضة ومدفوعة
1,268,106 16,981,190   صافي التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية  

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
6,875 58,358  جاري الشركاء

6,875 58,358  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية   

(5,484,726) 25,534,646  صافي الزيادة  (النقص) في النقدية وشبه النقدية 

56,075,196 50,590,470  رصيد النقدية وشبه النقدية أول المدة 

 آخر الفترةرصيد النقدية وشبه النقدية    76,125,117    50,590,470



ة ابیتال محدودة المسؤول ة شام    شر
ة ان التغیرات في حقوق الملك   ب

ة في    2014انون األول  31للسنة المنته

 25من  7الصفحة  
ضاحات المرفقة من  جب أن تقرأ معهاتعد جزًء من  30إلى  1إن اإل ة و انات المال  الب

 

 

 

 

 اإلجمالي
  جاري الشريك 

 الرمز 
 إحتياطي إجباري  إحتياطي إختياري

التغير المتراكم في 
القيمة العادلة لألصول 
المالية المتوفرة برسم 

 البيع 

أرباح  محتجزة/ 
  (خسائر مدورة)

  
 رأس مال الشركة 

2014 

125,427,656 (38,797) 1,384,934 1,538,816 4,375,835 (1,833,132) 120,000,000 2014كانون الثاني  1الرصيد في   

58,358 58,358 - - - 0.00 -  جاري الشركاء

(882,660) - - - (3,497,951) 2,615,291 -  الدخل الشامل للفترة 

- - - - 0.00 0.00 -  التغيير في (الخسارة المدورة) 

124,603,355 19,561 1,384,934 1,538,816 877,885 782,158 120,000,000 2014كانون األول 31الرصيد في    

2013 

100,344,334 (45,672) 1,384,934 1,538,816 (12,535,031) (9,998,713) 120,000,000 2013كانون الثاني  1الرصيد في   

6,875 6,875 - - - 0.00 -  جاري الشركاء

25,069,567 - - - 16,910,866 8,158,701 -  الدخل الشامل للفترة 

6,880 - - - - 6,880 -  التغيير في (الخسارة المدورة) 

125,427,656 (38,797) 1,384,934 1,538,816 4,375,835 (1,833,132) 120,000,000 2013كانون األول  31الرصيد في    



ة ابیتال محدودة المسؤول ة شام    شر
ة ة الختام انات المال ضاحات حول الب   اال

  2014األول انون  31

 25من  8الصفحة  

ة -    معلومات عن الشر

ة ة هي ابیتال، شام شر ة خدمات شر ، تأسست واستثمارة مال  مطلع ابیتال شام حصلت. سورة بدمش
ا ص على 2009 فبرایر / ش  برأسمال السورة السوق  في للعمل السورة واألسواق األوراق هیئة من ترخ
ًا، دوالر ملیون  عادل ما أ سورة، لیرة ملیون  120 قدره ص هذا سمح تقر ة الترخ م للشر  خدمات بتقد

ة األوراق تداول ذلك االستشارة، والخدمات الغیر، وحساب لحسابها المال ة اإلصدارات إدارة و  دون  األول
ة، التعهد ة األوراق المتعلقة المعلومات ونشر وتحلیل التغط   . المال

ة وفقًا لمحضر اجتماع الهیئة دمحم حسن صیرفي تم تعیین السید  الد ة لمدة أرع سنوات م مدیر عام للشر
  . 2013 أیلول 26العامة المنعقد في دمش بتارخ 

ة ة محدودة شر ة اسم 4/1/2009 تارخ/ 3/ رقم االقتصاد وزر قرار موجب مرخصة المسؤول  شام شر
ة المحدودة ابیتال  وف والمرخصة 09/12/2009 تارخ/ 9310 / رقم التجار  السجل مسجلة المسؤول
ة القرارات   :التال

 ام ات الترخص نظام أح ة والوساطة الخدمات لشر  السید عن الصادر ألعمالها ممارستها وقواعد المال
س   .28/8/2006 تارخ/  3942/  رقم القرار الوزراء مجلس رئ

 ة األسواق و األوراق هیئة قرار  لد/  5/  برقم والمسجلة 19/3/2009 تارخ/ 48/  رقم السورة المال
ورة الهیئة   .المذ

 ة واألسواق األوراق هیئة مفوضي مجلس قرار   8/2/2009 تارخ/  10/  رقم المال
ة ة غا م الشر ة األوراق المتعلقة المعلومات ونشر وتحلیل االستشارات تقد  األوراق في والوساطة المال
ة ة إصدارات وٕادارة الغیر ولحساب لحسابها المال ة التعهد دون  أول عها المساكن بناء عدا التغط  و

ة مدة نوعها ان مهما بها واالتجار قع 14/01/2009 من تبدأ سنة وعشرون  خمس الشر زها و  مر
سي   .الس حوش – 653 عقار – درعا اوتستراد دمش رف في الرئ

ة  -2 اسات المحاسب   أهم الس

  أسس اإلعداد  2-1
  ة انات المال ةتم إعداد الب ة الدولایمعل اً وفق الختام ةالتقارر  ة إلعدادیر المحاس  .المال
 انات إعداد تم ة الب ة العملة تمثل والتي السورة اللیرات المال س ة الرئ   .للشر

انات استخراج تم ة الب ة المال ة سجالتها واقع من للشر ة طرقة المنظمة المحاسب االستعانة یدو  ببرنامج و
Broker Vision“ محاسبي



ة ابیتال محدودة المسؤول ة شام    شر
ة ة الختام انات المال ضاحات حول الب   اال

  2014األول انون  31

 25من  9الصفحة  

ة 2-  اسات المحاسب   أهم الس

اسات إن ة الس عة المحاسب انات إعداد في المت ة الب ة المال اسات مع تتواف الختام عة الس  إعداد في المت
انات ة الب ة المال ة للسنة السنو الت المعاییر هذه اعتماد وٕان 2012 األول انون  31 في المنته  ینتج لم والتعد

ة أداء أو المالي الوضع على جوهر  تغیر أ عنه   .الشر

ة  1- 2-2 م الموجودات غیر المال   انخفاض ق

مة األصول غیر  ة انخفاض ق ان ان هناك مؤشر على إم م ما إذا  ة بتقی ة في تارخ التقارر المال تقوم الشر
مة القابلة لالسترداد  الغ القابلة لالسترداد، فالق ة بتقدیر الم ة، وٕاذا وجد مؤشر من هذا النوع، تقوم الشر المال

متها المستخدمة وهي محددة لألصل هي ال ع وق مة األعلى لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصًا تكلفة الب ق
عید عن تلك  ة والتي هي مستقلة إلى حد  ان األصل غیر منتج للتدفقات النقد ، إال إذا  لألصل الفرد

  الموجودات األخر أو مجموعة من الموجودات.

م بتارخ التقارر ال قَا لم فیتم عمل تقی أن خسائر التدني المثبتة مس ان هناك أ مؤشر یثبت  ة، حول ما إذا  مال
ة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو  ضها، فإذا وجد مثل هذا المؤشر تقوم الشر تعد موجودة أو قد تم تخف

 الوحدة المنتجة للنقد.

ان ه قًا فقط إذا  تم استرداد خسارة التدني المثبتة مس ناك تغیرات في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ و
حیث ال  مة االسترداد محددة  مة، إن ق ات أخر خسارة تدني في الق الموجودات القابلة لالسترداد منذ تارخ إث

مة    تتجاوز الق

  

متها القابلة لالسترداد،المدرجة  عد حس لألصل ق مة المدرجة التي تم تحدیدها،  م االستهالك في وأن ال تتجاوز الق
ات هذه االستردادات في قائمة الدخل. تم إث قة، و ات خسارة تدني لألصل في السنوات السا   حال عدم إث

ة الدخل  2- 2-2   ضر

ما في ذلك احتساب صافي مد التعرض  ة الدخل وفقًا للقوانین سارة المفعول  ة بتقدیر ضر تقوم إدارة الشر
ة المتوقعة لكل بند  عض بنود القوائم  تضربي وتقدیر الفروقاللضر المؤقتة الناتجة عن المعامالت المختلفة ل

ما یتم تسجیل  ة.  ة المحل ة وألغراض التقارر الضرب ة الدول ة المعدة وفقًا لمعاییر التقارر المال المال
ن خالله االستفادة منها، وتعتمد اال م ة المؤجلة للمد الذ  ة الموجودات الضرب ستفادة من الموجودات الضرب

ة المؤجلة. اٍف الستغالل تلك الموجودات الضرب ة  ة تحقی دخل خاضع للضر ة الشر ان   المؤجلة على إم
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ة (تتمة) -2 اسات المحاسب   أهم الس

اإلیراد  3- 2-2   االعتراف 

ة، یتم  موثوق اسها  ن ق م ة و ة على الشر منافع اقتصاد عود  ون من المرجح أن  اإلیراد عندما  یتم االعتراف 
عات، یجب تطبی  مة العادلة للمقابل المستلم مطروحًا منه أ حسومات وضرائب ورسوم مب الق اس اإلیرادات  ق

اإلیرادات:  ة عند االعتراف    المعاییر التال
 ة و خارج السوق المالي العموالت   من سوق دمش لألوراق المال

ة أو خارج السوق المالي ( سوق دمش لألوراق المال اإلیراد عند تنفیذ الصفقة  ) OTCیتم االعتراف 
ة بین  ة للصفقات التي تتم في سوق دمش لألوراق المالي و  6-5وف النسب التال النس  7األلف 

ة للصفقات خار  النس   ج السوق المالي.األلف 
 إیرادات الفوائد  

الفوائد الدائنة للودائع عند    .الفوائد نشوءیتم االعتراف 

ة 4- 2-2 مة الموجودات المال   انخفاض ق

مة األصل  ان هناك دلیل موضوعي على انخفاض ق ما إذا  م ف ز المالي، بتقی ة في تارخ قائمة المر تقوم الشر
مة في المالي أو مجموعة األصول  أ خسارة انخفاض ق ة، وفي حال وجود مثل هذا الدلیل یتم االعتراف  المال

ما یلي: مة االنخفاض  ن تحدید ق م   قائمة الدخل و

مةلألصول  -1 مة العادلة. المق ارة عن الفرق بین التكلفة والق مة العادلة فإن االنخفاض هو ع   الق

مةلألصول  -2 ة التكلفة فإن االنخفاض  المق ة للتدفقات النقد مة الحال ارة عن الفرق بین التكلفة والق هو ع
ه. ة لعائد األصل المالي المشا الفائدة السوق ة مخصومة    المستقبل

  مخصصات  5- 2-2

ات المخصصات إ ة أ التزام (یتم إث ان على الشر ة ذا  قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث ساب وٕان تكلفة تسو
ة.االلتزام محتملة و  موثوق اسها  ن ق   م
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ة (تتمة) -2 اسات المحاسب   أهم الس

مه  6- 2-2   النقد وما في ح

شمل على نقد في الصندوق وأرصدة لد البنوك وودائع  مه  ة، فإن النقد وما في ح لغرض قائمة التدفقات النقد
الت المقصیرة األجل والتي لها توارخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل محسومًا منها  ات السحب التسه ة (حسا صرف

شوف   ).على الم

  ذمم مدینة  7- 2-2

متها، حیث یتم إجراء  مبلغ الفاتورة األصلي محسومًا منه أ مخصص لالنخفاض في ق تدرج الذمم المدینة 
متها عند وجود دلیل موضوعي (مخصص النخفا ة ض ق ات مال ة عجز المدین أو تعرضه لصعو مثل احتمال

ض ) هرةجو  تم تخف ة للفاتورة، و موجب البنود األصل الغ المستحقة  ع الم ة تحصیل جم ع الشر حیث ال تستط
م المدرجة للذمم المدینة من خالل استخدام حساب المخصص.   الق

ة إلغاء 8- 2-2 الموجودات وااللتزامات المال   االعتراف 

ة   الموجودات المال

األصل المالي أو (جإلغاء یتم  ة االعتراف  زء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مال
  مشابهة) عندما:

A. .ة من هذا األصل ة ح في استالم التدفقات النقد عود للشر  ال 

B.  ة من األصل ولكن علیها االلتزام بدفع هذه التدفقات ح استالم التدفقات النقد ة  تحتفظ الشر

دون أ تأخیر إلى طرف ثالث  اشرة و ة م ة معینة.النقد  موجب اتفاق

C.  ل ة بتحو ة من األصل سواء قامت الشر ل الح في استالم التدفقات النقد ة بتحو عندما تقوم الشر

المخاطر والمنافع  ل أو االحتفا  ل جوهر أو لم تقم بتحو ش األصل  طة  المخاطر والمنافع المرت

ل جوهر ولكنها نقلت قدرتها على التح ش األصل  طة   م بإدارة األصل.المرت
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ة (تتمة) -2 اسات المحاسب   أهم الس

ة إلغاء 8- 2-2 الموجودات وااللتزامات المال   (تتمة) االعتراف 

ل المخاطر والمنافع  ة من األصل ولم تقم بتحو استالم التدفقات النقد ل الح  ة بتحو عندما تقوم الشر
ل جوهر ولم تنقل قدرتها على  ش األصل  طة  م بإدارة هذا األالمرت صل، فیجب أن یتم االعتراف التح

ون األصل إلى  ل ضمان األصل المنقول  ة المستمرة ش تها المستمرة، وعندما تأخذ المشار حد مشار
ة تسدیده إلى طرف  طلب من الشر مة األصل أو المقابل المستلم الذ قد  مبلغ األصل المنقول إما ق

  ثالث أیهما أقل.

الهما ) على األصل أما عندما  توب أو مشتر ( أو  ار م ل خ ة ش ة المستمرة للشر تأخذ المشار
ة بإعادة  ة هو مبلغ األصل المنقول الذ قد تقوم الشر ة المستمرة للشر ون مد المشار المنقول 

ون  مة العادلة،  الق اسه  توب على األصل الذ یتم ق ع الم ار الب مد  شرائه، غیر أنه في حال خ
ار، أیهما  مة العادلة لألصل المنقول أو سعر ممارسة الخ ة المستمرة للمنشأة مقتصرًا على الق المشار

  أقل.

ة    االلتزامات المال

ة االلتزام، وعندما إلغاء یتم االلتزام المالي عندما یتم إلغاء أو انتهاء صالح یتم استبدال التزام  االعتراف 
آ شرو مختلفة جوهرًا، أو عندما تتغیر شرو االلتزام القائمة خر من نفس الدامالي قائم  ة ولكن  ئن

ل جوهر فإنه لن  االلتزام األصلي و ش تم تسجیل الفرق بین یتم االعتراف  االلتزام الجدید، و االعتراف 
ة لاللتزام األصلي وااللتزام الجدید في قائمة الدخل.  مة الحال   الق

  التقدیرات  9- 2-2

ة إعداد  ة تتطلب من إدارة إن عمل الغ القوائم المال م ام بتقدیرات واجتهادات تؤثر على في االعتراف  ة الق الشر
ة إن عدم التأكد والموجودات و اإلیرادات والمصارف  المطالیب وااللتزامات المحتملة في تارخ التقارر المال

ات المقدرة في المتضمن في اجتهادات وتقدیرات اإلدارة قد یؤد إل م الموجودات والمطلو الت هامة في ق ى تعد
  المستقبل.
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ة في الصندوق ولد المصارف -3   نقد

2013   2014     
     كانون األول   كانون األول

     ل.س   ل.س

 نقدية في الصندوق  

200,593 62,540  دمشق -المصاريف النثرية  صندوق  

200,593 62,540 A   

 نقدية في المصارف  

6,552 4,809  جاري سوري - بنك بيبلوس  

35,908 43,906  * جاري دوالر- بنك بيمو  

151,898 193,954   * جاري دوالر - بنك بيبلوس  

192 2,650  الدولي اإلسالمي جاري سوري بنك سورية  

397,883 580,369  جاري سوري -الوطني بنك قطر  

592,433 825,688 B   

 حسابات عمالء التعامل النقدي  

208,432 15,033  جاري عمالء - سورية  بنك بيبلوس  

517,282 208,192  جاري عمالء -السعودي الفرنسي  بنك بيمو  

- 146,230  جاري عمالء - اإلسالمي  بنك الشام  

79,420 401,061  عمالءجاري  -سورية  - اإلسالمي  بنك البركة  

57,090 1,667,560  جاري عمالء -الدولي اإلسالمي  بنك سورية  

500 100  جاري عمالء -سورية  - فرنسبنك  

47,680,397 70,764,577  جاري عمالء - سورية  - الوطني  بنك قطر  

1,254,324 2,034,135  حساب التسوية - المركزي  المصرف  

49,797,445 75,236,889 C  

   

50,590,470 76,125,117 A+B+C نقدية في الصندوق و لدى المصارف 

 

ز بتارخ    ل.س).  181.43( 2014انون األول  31*  بلغ سعر صرف الدوالر المعتمد من قبل مصرف سورة المر
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ة -4  الودائع المصرف
2013   2014     

     كانون األول   كانون األول
     ل.س    ل.س

1,000,000 -  49بنك قطر الوطني رقم  وديعة لدى  

1,000,000 1,000,000  54بنك قطر الوطني رقم  وديعة لدى  

1,000,000 1,000,000  18بنك قطر الوطني رقم  وديعة لدى  

1,000,000 1,000,000  19بنك قطر الوطني رقم  وديعة لدى  

1,000,000 1,000,000  20الوطني رقم  بنك قطر وديعة لدى  

- 2,500,000  65بنك قطر الوطني رقم  وديعة لدى  

    

5,000,000 6,500,000   الودائع المصرفية  

    
 

غرض المتاجرة  -5 ة   االستثمارات المال
2013   2014     

     كانون األول   كانون األول

     ل.س    ل.س

32,268,276 40,879,775   
المالية بغرض المتاجرة من خالل الربح و  اإلستثمارات

  الخسارة

    

32,268,276 40,879,775   اإلستثمارات المالية بغرض المتاجرة  

        

  
 
 

ع  -6 ة المتوفرة برسم الب   االستثمارات المال
2013   2014     

     كانون األول   كانون األول
     ل.س   ل.س

40,266,016 18,780,410   المالية بغرض البيع اإلستثمارات  

    

40,266,016 18,780,410   اإلستثمارات المالية بغرض البيع   

          

الفرق * تم االعتراف  ة یتم االحتفا بها لفترة تزد عن ثالثة أشهر و سوق دمش لألوراق المال ارة عن أسهم غیر مدرجة  هي ع
الدخل الشامل.بین  مة الدفترة  ة والق مة السوق   الق
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  مصارف مدفوعة مقدمًا  -7
2013   2014     

     كانون األول   كانون األول
     ل.س   ل.س

7,775 16,125 ً  مصاريف تقنية    وصيانة معلومات مدفوعة مقدما

50,000 51,918 ً  بدل اشتراك    سنوي للموظفين للهيئة مقدما

875,270 1,633,335 ً   الشركة مصاريف ايجار    مقدما

45,834 45,834 ً  عمولة كفاالت    كفالتي السوق - بنك بيبلوس مقدما

120,000 120,000 ً  بدل اشتراك    سنوي للشركة للهيئة مقدما

65,613 101,056 ُ  تأمين صحي    مقدما

9,500 25,254 ً  مصاريف    استضافة الموقع مقدما

240,000 240,000 ً عمولة كفاالت    كفالة الهيئة - بيبلوس مدفوعة مقدما

130,000 -  شركة آي تك صيانة   

2,500 -     ً  صيانة خارجية سوق دمشق مقدما

- 23,954 ً   أمن االتصاالت للموقع شهادة نظام    مقدما

    

1,546,492 2,257,476    ً  مصاريف مدفوعة مقدما

    

مدینة أخر أرصدة  -8 

2013   2014     

     كانون األول   كانون األول

     ل.س ل.س
- 4,203,135  قصيرة األجل شام كابيتال استثمارات  

   

- 4,203,135  أرصدة مدينة أخرى  

  
  

ة -9   فالة موقوفة لصندوق ضمان التسو
2013   2014     

     األولكانون    كانون األول
     ل.س   ل.س

2,500,000 2,500,000
المتداول من المساهمة النقدية في صندوق ضمان  الجزء

 التسوية
 

2,500,000 2,500,000   كفالة موقوفة لصندوق ضمان التسوية

  

ة من خالل البنك لبغا* ة التداول مع سوق دمش لألوراق المال ة لعمل مها من خالل تها لزوم التسو تم إعادة تقی ز و المر
أخر ثالثة أشهر ة  األوراق المال ط   تداوالت الوس
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ة - 10   فاالت مصرف
2013   2014     

     كانون األول   كانون األول
     ل.س   ل.س

5,000,000 5,000,000  بنك قطر الوطني سورية -لسوق دمشق المالي  كفالة مصرفية  

24,000,000 24,000,000  بنك قطر الوطني سورية -لهيئة األوراق المالية  كفالة مصرفية  

   

29,000,000 29,000,000  كفاالت مصرفية   

          

ة ) ا3942) وف القانون رقم (1 فالة مصرف یل  ما لمتضمن لزوم تش ة  غیر مشروطة لصالح هیئة األوراق واألسواق المال
قل عن  ة% 20ال    عن رأس مال الشر

ل 2( مها من قبل السوق المالي  تم إعادة تق ة التداول و   شهر. 12) غایتها تسهیل عمل

ة مؤجلة - 11 ب    موجودات ضر
2013 2014 

 كانون األول  31 كانون األول  31

 ل.س ل.س

صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة (2,183,347) 5,760,655
ينزل حصة السنة من مصاريف التأسيس* (106,763) (640,580)

كانون األول 31ينزل إيرادات الفوائد عن السنة المنتهية في  (8,764,607) (8,870,996)
ينزل توزيعات األرباح (3,144,780) (3,624,075)

من خالل الربح و الخسارةتطرح ( تضاف ) األرباح ( الخسارة ) غير المحققة لألصول المالية  (4,997,963) 47,975
2013تعديل ضريبي عن عام  - (2,582,262)

مرتبط باألرباح غير المحققة في محفظة الشركة 2014تعديل ضريبي عن النصف األول من عام  230,513
الخسارة الضريبية (18,966,948) (9,909,283)

معدل الضريبة 22% 22%

الدخل ضريبة 4,172,729 2,180,042

%  عن الربع األول10ضريبة اإلدارة المحلية بمعدل  417,273 218,004

%5ضريبة إعادة اإلعمار  208,636 -

إيراد ضريبة الدخل المؤجل 4,798,638 2,398,046

كانون األول 31موجودات ضريبة عن السنة المنتهية في  4,798,638 2,398,046

موجودات ضريبية أول المدة 14,333,907 11,935,861

كانون األول 31موجودات ضريبة عن السنة المنتهية في  4,798,638 2,398,046

كانون األول 31موجودات ضريبية في عن السنة المنتهية في  19,132,545 14,333,907
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ة مؤجلة (تتمة) - 11 ب   موجودات ضر
2010

 الورقة ربح (خسارة) محاسبية  (خسارة)  ضريبيةربح  الفرق

107,776.33- 6,174,023.88 6,281,800.21 SIIB

0.00- 782,965.09- 782,965.08- AVOC

0.00 200,190.03 200,190.03 BASY

 المجموع 5,699,025.16  5,591,248.83 -107,776.33

2011

  الورقة ربح (خسارة) محاسبية  ربح (خسارة)  ضريبية الفرق

86,975.79  3,125,055.63- 3,212,031.42- SIIB

364,775.57- 641,432.57- 276,657.00- AVOC

4,307.90  107,104.10- 111,412.00- BASY

273,491.88- 3,873,592.30- 3,600,100.42-   المجموع

  2012عام 

 الورقة ربح (خسارة) محاسبية  ربح (خسارة)  ضريبية الفرق

478,342.00- 339,959.32- 138,382.68 AVOC

10,256,466.14- 10,256,466.14- 0.00 BASY

  المجموع 138,382.68 -10,596,425.46 -10,734,808.14

  2013عام 

 الورقة ربح (خسارة) محاسبية  ربح (خسارة)  ضريبية الفرق

2,582,261.76- 2,441,154.33- 141,107.44 BASY

0.00  44,562.26  44,562.26 QNB

0.00  2,129,956.54  2,129,956.54 SIIB

  المجموع 2,315,626.24 -266,635.52 -2,582,261.76

  2014كانون األول  31التسعة أشهر المنتهية في

 الورقة ربح (خسارة) محاسبية  ربح (خسارة)  ضريبية الفرق

0.00  12,755.00- 12,755.00- ARBS

21,877.32- 268,041.51- 246,164.19- QNB

252,543.50  728,380.32  475,836.82 SIIB

153.11- 4,130.56  4,283.67 ATI

 المجموع 221,201.31  451,714.38  230,513.07
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  األصول غیر الملموسة  - 12

   المجموع
 الموقع اإللكتروني 

 للشركة
   البرمجيات والنظم  

  الربط  
   اإللكتروني

 التكلفة
7,246,790 333,490 6,583,500 329,800  2013، 31كانون أول 

- - - -   اإلضافات

- - - -  االستبعادات

- - - -  مناقالت

7,246,790 333,490 6,583,500 329,800  2014كانون األول  31رصيد 

  

 اإلطفاءات

(7,194,610) (333,489) (6,537,258) (323,863)  2013، 31كانون أول 

(48,682) - (42,745) (5,937)  اإلضافات

- - - -  االستبعادات

- - - -  مناقالت

(7,243,292) (333,489) (6,580,003) (329,800)  2014كانون األول  31رصيد 

  

 صافي القيمة الدفترية

52,180 1 46,242 5,937  2013، 31كانون أول 

3,498 1 3,497 -  2014كانون األول  31رصيد 

  

  بلغت معدالت اإلطفاء المستخدمة:

 4  البرمجياتوسنوات للربط اإللكتروني 

 2 سنة للموقع اإللكتروني  
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  الممتلكات والمعدات  - 13

   وسائل النقل   المجموع
 األجهزة المكتبية 

 والحاسوبية 
 

الديكور 
   والتحسينات

األثاث 
   والمفروشات

 التكلفة

5,904,877 1,799,200 3,007,050 250,850 847,777  2013، 31كانون أول 

145,025 - 94,625 - 50,400  اإلضافات

- - - - -  االستبعادات

- - - - -  مناقالت

6,049,902 1,799,200 3,101,675 250,850 898,177  2014كانون األول   31رصيد 

 االهتالكات

(4,267,760) (1,529,332) (2,038,680) (250,849) (448,899)  2013، 31كانون أول 

(797,918) (269,868) (378,279) - (149,771)  اإلضافات

- - - - -  االستبعادات

- - - - -  مناقالت

(5,065,678) (1,799,200) (2,416,959) (250,849) (598,670)  2014كانون األول   31رصيد 

 صافي القيمة الدفترية

1,637,117 269,868 968,370 1 398,878  2012، 31كانون أول 

984,224 - 684,716 1 299,507  2014كانون األول  31رصيد

  
  

 ) 20المعدل السنوي إلهتالك األثاث والمفروشات (% 

 ) 50المعدل السنوي إلهتالك الديكور والتحسينات (% 

 ) 25المعدل السنوي إلهتالك األجهزة المكتبية والحاسوبية(% 
  20وسائل النقل (المعدل السنوي إلهتالك(% 

  

   الدائنون  - 14
2013   2014     

     كانون األول   كانون األول
    ل.س   ل.س

2,439,542 -  * FIT شركة  

261,120 -  * FIT-SMS شركة  

47,360 -  صيانة-  تك شركة آي  

    

2,748,022 -  الدائنون  
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  ذمم العمالء  - 15
2013   2014     

     كانون األول   كانون األول
     ل.س   ل.س

46,778,585 75,150,215  الدائنة ذمم العمالء  

    

46,778,585 75,150,215  ذمم العمالء  

          

  مصارف مستحقة وأرصدة دائنة أخر  - 16
2013   2014     

     كانون األول   كانون األول
     ل.س   ل.س
79,970 117,873  الرواتب واألجور ضريبة دخل  

33,696 86,673  دمشق مستحقة عموالت سوق  

120,000 150,000  خارجي مستحقة مصاريف تدقيق  

726,400 -  لم تدفع بعد  شيكات  

26,262 8,062  الموظفين المستحقة نشاطات  

1,253,868 -  مختلفة مستحقة مصاريف  

    

2,240,196 362,608  مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  

  

  رأس المال   - 17

 ألف وعشرون  مائة فقط حصة/ 120,000/  على موزعة غیر ال سورة لیرة ملیون  وعشرون  مائة 120,000,000
مة حصة   :التالي النحو على المال رأس امل على المؤسسون  اكتتب وقد سورة لیرة ألف س.ل/ 1000/ حصة ل ق

  
ةا ة السم والكن ة االكتتاب الجنس ة عدد الحصص نس اللیرات السور مة   الق

ة راماك مجموعة ة المحدودة االستثمار ة المسؤول  54,000 54,000,000 %45 سور

 36,000 36,000,000 %30 سور  الدندشي دمحم المرتضى دمحم السید

ة ة الرمز لألوراق المال ة شر  30,000 30,000,000 %25 إمارات

 120,000 120,000,000 %100  المجموع

  

  )مدورة خسائر/(محتجزة أراح - 18

قة ل.س على الخسائ 6.880مبلغ  2013خالل عام  تم التأثیر ر المدورة والتي تمثل نفقات تعود لسنوات سا
ار المحاسبي الدولي    .IAS8وذلك اعتمادًا على المع
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مة  - 19 عالتغیر المتراكم في الق ة المتوفرة برسم الب   العادلة لألصول المال
2013   2014     

     كانون األول   كانون األول
     ل.س   ل.س

4,375,835 877,885   
  المتراكم في القيمة العادلة لألصول المالية التغير

  المتوفرة برسم البيع

    

4,375,835 877,885
 التغير المتراكم في القيمة العادلة لألصول المالية

 المتوفرة برسم البيع 

  

اء  - 20   جار الشر
2013   2014     

     كانون األول كانون األول
     ل.س   ل.س
(38,797) 19,561  الرمز جاري الشريك  

  

(38,797) 19,561  جاري الشركاء  

  

  سوق دمشإیراد العموالت من  - 21
2013   2014     

     كانون األول   كانون األول
 ل.س   ل.س

2,365,093 3,244,041   العموالت من سوق دمشق إيراد  

395 -  عام -صفقات صغيرة  -الشركة من سوق دمشق  إيراد عمولة  

    

2,365,488 3,244,041  إيراد العموالت من سوق دمشق  

ة تتراوح بین  ة بنس سوق دمش لألوراق المال ة من تنفیذ صفقات   6وحتى  5هي عمولة تحصل علیها الشر
تم  مة الصفقة و ة  االعترافاأللف من إجمالي ق ة  1.6بها عند تنفیذ الصفقة علمًا أن نس األلف من النس

ة. ورة أعاله تخص هیئة األوراق وسوق دمش المالي وصندوق ضمان التسو   المذ

اقي العمولة تتراوح بین  ل اإلیراد من عموالت سوق دمش  4.4األلف و  3.4و ة والتي تش األلف للشر
ة   .لألوراق المال
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ة عمولة إیراد - 22   )OTC( سوق  من الشر
2013   2014     

     كانون األول   كانون األول
     ل.س   ل.س
  OTC الشركة من سوق إبراد عمولة   60,869 10,058

    

 ) OTCإيراد عمولة الشركة من سوق (    60,869 10,058

ة  ة بنس ة من تنفیذ صفقات خارج سوق دمش لألوراق المال األلف من  7هي عمولة تحصل علیها الشر
تم االعتراف بها عند تنفیذ الصفقة  مة الصفقة و   إجمالي ق

   إیرادات أخر  - 23
2013   2014     

 كانون األول   كانون األول

     ل.س   ل.س
  حسم مكتسب   1,187,922

  إيرادات أخرى عرضية   9,180 44,286

    

  إيرادات أخرى   1,197,102 44,286

  
ة - 24   المصارف التشغیل

  
2013   2014   

   كانون األول    كانون األول

   ل.س   ل.س

الموظفين عن أيام العمل الفعلي رواتب 2,273,622 1,686,178

التأمينات 314,864 257,337 االجتماعية

التأمين 144,207 76,976 الصحي

السنوي للموظفين لدى الهيئةالتسجيل  56,416 70,002

الموظفين األخرى نفقات 3,813,653 2,737,584

االستهالكات 797,918 723,071

اإلطفاءات 48,682 501,572

مصاريف اإليجار 2,641,935 2,799,999

اإلشتراكات السنوية 577,500 647,500

الكفاالت البنكية مصاريف 369,200 367,116

مصاريف تشغيلية أخرى 2,854,597 1,563,293

  

11,430,628 13,892,594   مصاريف تشغيلية
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ة - 25   المصارف اإلدار

2013   2014 

     كانون األول   كانون األول
     ل.س   ل.س
90,985 194,235 مصاريف كهرباء وماء

144,363 398,730 وموبايل وانترنت مصاريف هاتف  

19,360 90,710 قرطاسية مصاريف  

71,125 490,650 واصالح مصاريف صيانة  

77,925 122,535 و تنظيف مصاريف بوفيه  

131,275 85,000 مصاريف تدفئة وتبريد  

48,300 44,765 شحن ومراسالتمصاريف مواصالت و   

17,000 34,746 الشركة اإللكتروني استضافة موقع  

3,953 - وسائط نقل تأمين الزامي  

- 4,228 شهادة نظام أمن االتصاالت للموقع  

  

604,286 1,465,599  مصاريف إدارية

  
  مصارف أخر  - 26

2013   2014     

     كانون األول   كانون األول
     ل.س   ل.س

 دعاية وإعالن 157,000 47,000

 دمشق - مصاريف طباعة واختام  214,700 159,600

 دمشق - ضيافة وهدايا وعالقات عامة  165,100 24,750

 دمشق - مصاريف اكراميات وتبرعات  14,800 -

 دمشق -مصاريف نثرية مختلفة  25,625 7,642

 أخرىمصاريف  577,225 238,992

  
ة مقبوضة  - 27   إیراد فوائد بن

2013   2014     

     كانون األول   كانون األول
     ل.س   ل.س

2,458 -  عام-بنك بيبلوس قصيرة األجل -فوائد دائنة    

-  عام- بنك بيبلوس طويلة األجل  فوائد دائنة

- -  عام- فوائد دائنة بنك بيمو    

8,868,538 8,764,607  عام -بنك قطر  - فوائد دائنة  

    

8,870,996 8,764,607  إيراد فوائد بنكية مقبوضة   
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اح األسهم - 28 عات أر   توز
2013   2014     

     كانون األول   كانون األول
     ل.س   ل.س

3,624,075 3,144,780 أرباح األسهم توزيعات

3,624,075 3,144,780  توزيعات أرباح األسهم

  

ع) خسائر/(أراح - 29   أسهم ب
2013   2014     

     كانون األول   كانون األول
     ل.س   ل.س

3,167,633 663,607  عام -خسائر) بيع أسهم محفظة المتاجرة ح(أربا  

- 1,675,027  عام -خسائر) بيع أسهم محفظة البيع(حأربا  

  

3,167,633 2,338,635  أرباح/(خسائر) بيع أسهم   

  

ة من خالل الرح والخسارة/أراح - 30   (خسائر) غیر محققة ألصول مال
  

2013   2014     

     كانون األول   كانون األول
     ل.س   ل.س

(47,975) 
 

(4,997,963)
أرباح (خسائر) غير محققة ألصول مالية من خالل الربح و 

 الخسارة

     

(47,975) (4,997,963)   
أرباح (خسائر) غير محققة ألصول مالية من خالل الربح و

 الخسارة

  

ة أول المدة  - 31 ه النقد ة وش   رصید النقد

شمل على نقد في الصندوق وأرصدة لد البنوك وودائع  مه  ة، فإن النقد وما في ح لغرض قائمة التدفقات النقد
ات السحب  ة (حسا الت المصرف قصیرة األجل والتي لها توارخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل محسومًا منها التسه

شوفعلى    ).الم

  إدارة المخاطر - 32

  مخاطر السیولة 1- 32
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التزاماتها قصیرة األجل في الوقت  تنشأ فاء  ة على تأمین السیولة الالزمة لإل هذه المخاطرة نتیجة عدم قدرة الشر
ة  ة المترت االلتزامات المال فاء  ل دائم لإل ش ة بتوفیر السیولة الالزمة  ذلك تقوم الشر المحدد وعند استحقاقها، و

ما تقوم إدارة ال ل دور ومن علیها للموردین والعمالء،  ش ة التدف النقد  مراق ة بإدارة مخاطر السیولة  شر
ة ا لهیئة األوراق واألسواق المال ة التي تقدم أسبوع   خالل تقارر المالءة المال

  

  مخاطر معدل الفائدة 2- 32

ز و  قرارات مصرف سورة المر طة  ة والمرت التي تؤثر تنشأ هذه المخاطرة من التغیر في معدالت الفوائد السوق
ة المنتجة للفوائد وعلى الفوائد.  ًا على الموجودات المال  سل

  مخاطر أسعار الصرف 3- 32

ة للیرة السورة.  النس ة    تنشأ هذه المخاطرة من التغیر في معدالت أسعار صرف العمالت األجنب
 




