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شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية المحدودة المسؤولية
بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في  13كانون األول 9132

إيضاح
اإليرادات
إيرادات الوساطة

15

مجموع االيرادات التشغيلية
إيرادات الفوائد
إيرادات اخرى

15
1

مجموع اإليرادات
المصاريف
نفقات الموظفين
اإلستهالكات واإلطفاءات
مصاريف إدارية وعمومية

14,625,708
_________
14,625,708
4,223,753
185,000
_________
19,034,461
_________

10,332,990
_________
10,332,990
5,742,723
300,000
_________
16,375,713
_________

13
7
14

)(8,056,523
)(657,460
)(6,482,526
_________
3,837,952

)(8,640,993
)(767,618
)(7,498,297
_________
)(531,195

9

)(1,128,428
_________

)(984,995
_________

(ربح(/خسارة)) السنة قبل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل

2019
ليرة سورية

2018
ليرة سورية

(صافي ربح (/خسارة)) السنة
2,709,524

)(1,516,190

مكونات الدخل الشامل األخرى

_________

_________

الدخل الشامل للسنة

2,709,524

)(1,516,190
_________

_________

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

3

شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية المحدودة المسؤولية
بيان التغيرات في حقوق الشركاء للسنة المنتهية في 13كانون األول 9132
االحتياطي االجباري

(خسائر)  /أرباح متراكمة

مجموع حقوق الشركاء

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

10040004000

8314133

)(141414333

3341434707

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

2,709,524

2,709,524

المحول إلى االحتياطي ( ايضاح ) 33

-

383,795

)(383,795

-

الرصيد في  13كانون األول 2019

10040004000

954,994

)(1,058,270

99,896,294

الرصيد في  3كانون الثاني 2018

88828882888

571,199

)(8212,2191

9128812388

-

-

)(14,909

)(14,909

100,000,000

571,199

)(1,867,807

98,703,392

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

)(1,516,190

)(1,516,190

المحول الى االحتياطي (إيضاح )33

-

-

-

-

88828882888

2882899

)(323132998

9828182,8,

رأس المال المدفوع

الرصيد في  3كانون الثاني 2019

تغيرات التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
الرصيد في  3كانون الثاني (2018معدلة)

الرصيد في  13كانون األول (2018معدلة)

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

4

شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية المحدودة المسؤولية
بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  13كانون األول2019

إيضاح
األنشطة التشغيلية
(خسارة)  /ربح السنة قبل الضريبة
التعديالت للبنود التالية :
إيرادات الفوائد
مصاريف استهالك الممتلكات والمعدات

7

مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة
مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

7013
ليرة سورية

,881
ليرة سورية

3,837,952

()2382892

) ),47714381
657,460

) )2281,28,3
767,618

-

-

__________ ___(___(14,908
()222,82,81
271,659

التغييرات في رأس المال العامل :
موجودات متداولة أخرى

5

18,653

(),,22292

موجودات غير متداولة أخرى(وديعة مجمدة )

6

0

()321992888

ذمم دائنة و مصاريف مستحقة و غير مدفوعة

10

) )14,384331

()8228,22893

فوائد مقبوضة

5

,41,44374

828832913

ودائع ألجل

4

140004000

(),3,2188

4,163,349
__________

()88231928,8
__________

0

(),192888

_________

_________

0
_________

(),192888
_________

4,163,349

()88293,28,8

1143,44743
__________
1441114313

3822182881
__________
8329112,11

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات و معدات
صافي التدفقات النقدية المستخدمة( في ) من األنشطة
االستثمارية
صافي النقص في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة

4

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

5

شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية المحدودة المسؤولية
ايضاحات حول البيانات المالية  13كانون األول 9132
1

 -معلومات عن الشركة

تم تأسيس شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المحدودة المسؤولية بموجب نظام الترخيص لشركات الخدمات
والوساطة المالية رقم  /2993/الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ  32آب .3002
منحت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية الشركة الموافقة األولية على التأسيس بتاريخ  30تشرين األول .3002
كما حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي على مساهمة المصرف الدولي للتجارة والتمويل ش.م.م بتأسيس شركة
وساطة مالية محدودة المسؤولية بموجب القرار رقم (/931م ن/ب )9الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ  9أيلول
.3002
تمت المصادقة على النظام األساسي للشركة بموجب قرار وزارة االقتصاد والتجارة رقم  /171/تاريخ  2آذار .3009
سجلت الشركة في السجل التجاري تحت الرقم  11720تاريخ  12آذار  3009برأسمال قدره 10000000000ليرة سورية.
وتم منح الشركة الترخيص النهائي من قبل هيئة األوراق واألسواق المالية السورية بموجب الترخيص رقم  11بتاريخ
 32آذار  ،3009حيث قام الشركاء بتحرير رأس مال الشركة،وذلك لممارسة النشاطات التالية:
 الوساطة في األوراق المالية لحساب الشركة ولحساب الغير. إدارة اإلصدارات األولية دون تعهد بالتغطية.كما حصلت الشركة على العضوية لدى سوق دمشق لألوراق المالية وعلى العضوية لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي
بموجب القرار رقم  /979/تاريخ  39أيلول .3009
باشرت الشركة أعمالها في  2أيار 3010بقرار رقم /22م الصادر عن هيئة األوراق واألسواق المالية.
2

 -تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 .1المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
قامت الشركة بإعداد البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف  13كانون األول  9132وفقاً للسياسات احملاسبية املتبعة يف سورية بسبب تأجيل
تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )2لغاية  3كانون الثاين  ،9132وذلك وفقاً لقرار جملس احملاسبة والتدقيق يف سورية يف جلسته رقم
( )3لعام  9132والتعميم رقم  31الصادر عن هيئة األوراق واألسواق املالية بتاريخ  92شباط . 9132
قامت الشركة يف عام  ،9132بتطبيق متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم "3تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ألول مرة" ،واليت
ّضر وتعرض بيان مركز مايل افتتاحي مع رد وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يف تاريخ التحول إىل هذه املعايري.
تفرض على الشركة أن حت ر
كان للمعايري الدولية للتقارير املالية املذكورة أدناه ،تأثري هام على البيانات املالية للشركة:

 .1،1المعيار الدولي التقارير المالية رقم " 9األدوات المالية"
اعتمدت الشركة املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  2الصادر عن اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة يف متوز  ،9132حيث كان تاريخ
التطبيق املبدئي هلذا املعيار يف  3كانون الثاين  .9132اعتمدت الشركة التعديالت املرتبطة باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7
األدوات املالية "اإلفصاحات" واليت مت تطبيقها على اإلفصاحات للعام .9132
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  2متطلبات جديدة خبصوص:
أ -تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية
ب -تدين قيمة املوجودات املالية.
ج -سياسة التحوط العامة.
أ)

تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية:

بتاريخ  3كانون الثاين  ،9132طبقت الشركة املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  2والذي قام بتقييم أسس تصنيف وقياس املوجودات
واملطلوبات املالية القائمة بتاريخ  3كانون الثاين .9132
مجيع املوجودات املالية ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ،2يتم قياسها بشكل الحق إما بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة،
بناءً على منوذج أعمال الشركة إلدارة املوجودات املالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات املالية:
 تقاس بالتكلفة املطفأة أدوات الدين اليت يتم االحتفاظ هبا ضمن منوذج أعمال يتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقاتالنقدية التعاقدية ،وينشأ عن الشروط التعاقدية لأللصل املايل يف تواريخ حمددة ،تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من املبلغ
األلصلي والفائدة على املبلغ األلصلي القائم.
 تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( ،)FVTOCIأدوات الدين اليت يتم االحتفاظ هبا ضمن منوذجأعمال يتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األلصول املالية ،وينشأ عن الشروط التعاقدية لأللصل
املايل ،يف تواريخ حمددة ،تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من املبلغ األلصلي والفائدة على املبلغ األلصلي القائم.
 يتم قياس كافة أدوات الدين وحقوق امللكية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة (.)FVTPL ميكن للشركة أن تقوم باختيارات ال رجوع عنها ،عند اإلثبات  /االعرتاف األويل أللصل مايل. ميكن للشركة أن ختتار ،بشكل الرجوع عنه أن يعرض ضمن الدخل الشامل اآلخر التغريات الالحقة يف القيمة العادلةلالستثمارات يف أدوات حقوق ملكية غري حمتفظ هبا للمتاجرة أو ال متثل  /معرتف هبا من قبل الشاري يف عملية اندماج
أعمال.
 ميكن للشركة أن ختتار ،بشكل ال رجوع عنه ،أن يصنف ضمن األدوات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر،أدوات دين ينطبق عليها شروط القياس بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،إذا كان هذا
اخليار يزيل أو يقلص بشكل جوهري عدم التطابق احملاسيب.
 عندما يتم إلغاء إثبات أدوات دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يعاد تصنيف األرباح أواخلسائر اجملمعة ،املعرتف هبا سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر ،من حقوق امللكية إىل األرباح أو اخلسائر على أنه تعديل
إعادة تصنيف .أما يف حال مت إلغاء تثبيت أدوات حقوق ملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يتم
حتويل األرباح أو اخلسائر اجملمعة املعرتف هبا سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر ،إىل األرباح املدورة.
 تقوم الشركة بتكوين خمصص مقابل اخلسائر االئتمانية املتوقعة بالنسبة ألدوات الدين املقاسة بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلةمن خالل الدخل الشامل اآلخر (الفقرة ب أدناه)
 إن األثر على تصنيف املوجودات املالية وقيمتها الدفرتية ،موضح يف الفقرة "د" أدناه.إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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ب) تدني قيمة الموجودات المالية:
يستبدل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  2منوذج "اخلسارة املتكبدة" ضمن معيار احملاسبة الدويل رقم  12بنموذج "اخلسارة االئتمانية
املتوقعة" .يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  2االعرتاف باخلسائر االئتمانية املتوقعة والتغريات يف هذه اخلسائر االئتمانية املتوقعة
يف هناية كل فرتة مالية من أجل إظهار أثر التغريات يف األخطار االئتمانية من تاريخ االعرتاف األساسي للموجودات املالية ،أي أنه مل
يعد من الّضروري انتظار حدث من أجل االعرتاف باخلسائر االئتمانية.
ينطبق منوذج اخنفاض القيمة اجلديد على مجيع املوجودات املالية اليت يتم قياسها بالتكلفة املطفأة (تشمل أدوات الدين املقاسة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) .كما ينطبق هذا النموذج على بعض التزامات الدين وعقود الّضمان املايل.
تعتمد الشركة لقياس تدين قيمة املوجودات املالية على تصنيفها ضمن إحدى املراحل الثالث كما يلي:
املرحلة األوىل :خسارة ائتمانية متوقعة ملدة  39شهراً .تتّضمن األدوات املالية اليت مل تشهد زيادة جوهرية باملخاطر االئتمانية من تاريخ
االعرتاف األويل .بالنسبة هلذه املوجودات املالية ،يتم احتساب الفوائد بناءً على القيمة الدفرتية قبل خسائر التدين.
املرحلة الثانية :خسارة ائتمانية متوقعة على مدى احلياة .تتّضمن األدوات املالية اليت شهدت زيادة جوهرية باملخاطر االئتمانية من
تاريخ االعرتاف األويل ،لكن دون وجود دالئل موضوعية على تدين القيمة .يتم احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة
اليت تنتج عن مجيع األحداث احملتملة الوقوع على مدى حياة األلصل املايل .يتم احتساب الفوائد على القيمة الدفرتية
قبل خسائر التدين.
املرحلة الثالثة :خسارة ائتمانية متوقعة على مدى احلياة .تتّضمن األدوات املالية ذات داللة موضوعية على تدين قيمتها بنهاية الفرتة
املالية .يتم احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى حياة األلصل املايل.
إن أثر تطبيق منوذج تدين القيمة حسب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ،2على قيم املوجودات املالية وحقوق امللكية ،مفصل يف الفقرة
"د" أدناه.
ج) سياسة التحوط العامة:
يتّضمن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ، 9قواعد حماسبية جديدة للتحوط واليت توازن سياسة التحوط مع سياسة إدارة املخاطر .ال
يغطي املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9سياسة التحوط الكلي ،حيث أن جملس املعايري احملاسبية الدولية  IASBبصدد العمل على
مشروع مستقل هبذا اخلصوص.
مينح املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9الشركات احلق بتأجيل تطبيق متطلبات سياسة التحوط حسب املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم  9واالستمرار بالعمل مبتطلبات املعيار الدويل للمحاسبة رقم  .99قررت الشركة العمل باملتطلبات اجلديدة للتحوط حسب املعيار
الدويل للتقارير املالية رقم .9
مل يكن لتطبيق هذه املتطلبات اجلديدة أي أثر على املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة للشركة.

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

8

شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية المحدودة المسؤولية
ايضاحات حول البيانات المالية  13كانون األول 9132

د) االنتقال:
مت تطبيق التغريات بالسياسات احملاسبية الناجتة عن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  2بأثر رجعي ،باستثناء املذكورة أدناه:
 مت قيد الفروقات يف القيم الدفرتية لأللصول وااللتزامات املالية الناجتة عن تطبيق املعيار الدويل رقم  2يف الرلصيد االفتتاحيلألرباح املدورة كما يف  3كانون الثاين .9132
 اعتمدت الشركة على وقائع معروفة بتاريخ التطبيق األساسي ،للقيام بالتقديرات التالية: حتديد منوذج األعمال الذي حيتفظ باأللصل املايل.
 تصنيف بعض االستثمارات بأدوات حقوق ملكية غري حمتفظ هبا للمتاجرة ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر (.)FVTOCI
 بتاريخ التطبيق األويل ،ويف حال كان ألداة الدين خطر ائتماين متدين ،اعترب املصرف أن املخاطر االئتمانية لأللصل
املايل ،مل تزداد بشكل كبري من تاريخ االعرتاف األويل باأللصل.
أثر التغيرات بالتصنيف والقياس
باستثناء بنود البيانات املالية املذكورة أدناه ،مل يكن لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9أثر على القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية
كما يف  1كانون الثاين .8112
التصنيف حسب

التصنيف حسب

معيار المحاسبة الدولي للتقارير المالية رقم 93
كما في  93كانون االول 7132
التصنيف

القيمة

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3

كما في  3كانون الثاني ( 7132معدلة)

القياس

الخسائر
اعادة التصنيف االثتمانية المتوقعة

المجموع

التصنيف

القيمة

الموجودات
ارصدة لدى المصارف

حقوق الملكية

(خسائر)متراكمة

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

326,126,13

()362276232

306313

-

-

306313
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306313

306313

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

3262396,37
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1

 -أسس اإلعداد والسيـاسات المـحـاسبـيـة الهامة

 1.1أسس إعداد البيانات المالية
تم إعداد البيانات المالية وفقا ً لمعايير التقارير المالية الدولية وتفسيراتها.
تم عرض البيانات المالية بالليرات السورية والتي تمثل العملة التشغيلية للبيئة االقتصادية التي تعمل بها
الشركة.
تم إعداد البيانات الماليةوفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية.
إن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة في إعداد البيانات المالية مطابقة مع التي تم إستخدامها في
السنوات السابقة.
 1.2التغيرات في الســياسـات المحاسـبـيـة
التزمت الشركة بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة وتفسيراتها و إن تطبيق هذه المعايير
و التعديالت لم ينتج عنه أي تغير جوهري على الوضع المالي أو أداء الشركة.
1

-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة(تتمة)

 1.1اهم االجتهادات والـتقـديـرات الـمحـاسـبـيـة(تتمة)
مبدأ االستمرارية
قامت إدارة الشركة بتقدير مدى إمكانية الشركة لالستمرار والعمل على أساس مبدأ االستمرارية وعليه
فإن إدارة الشركة متأكدة من أن الشركة لديها الموارد الكافية لتساعدها على االستمرار بالعمل في
المدى المستقبلي المنظور .بناء عليه ،فقد تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

 1.,أهـم الســياسـات المحاسـبـيـة
أ .تـحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
يتم االعتراف باإليراد فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق إلى الشركة ،فيما
يلي المقاييس المتبعة لإلعتراف باإليراد:
 تقديم خدمات
يتحقق اإليراد الناتج عن اإلستشارات المالية عند االنتهاء من تقديم الخدمة وعن عموالت التداول
عند إكمال كل معاملة.

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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 الدخل من الـفائـدة
يتحقق الدخل من الفائدة عند استحقاقه (باستخدام أسلوب معدل الفائدة الفعلى) وتدرج الفائدة كإيراد
فوائد ضمن بيان الدخل الشامل.
 التوزيعات عن االستثمارات
يتحقق اإليراد عند أحقية الشركة فى استالم هذه التوزيعات.
ب .ضريبة الدخل
تخضع الشركة فيما يتعلق بضريبة الدخل لضريبة الدخل على األرباح الحقيقية النافذة في الجمهورية
العربية السورية.
إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة
الموجودات أو المطلوبات في البيانات المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم
احتساب الضرائب المؤجلة بإستخدام طريقة االلتزام كما في تاريخ المركز المالي وتحتسب الضرائب
المؤجلة وفقا ً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات
الضريبية المؤجلة وبناء على القوانين التي تم تشريعها في تاريخ المركز المالي.
يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ المركز المالي ويتم تخفيضها في حالة توقع
عدم إمكانية االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيا ً أو كلياً.
ج .النقد وما في حكمه
لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية ،يشمل النقد وما في حكمه على النقد واالرصدة النقدية التي تستحق
خالل مدة ثالثة اشهر من تاريخ االستحقاق األصلي.
1

 -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة(تتمة)

 1.,أهـم الســياسـات المحاسـبـيـة (تتمة)
د .ممتلكات ومعدات
يتم اظهار الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد خصم االهتالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة .يتم تغيير
طريقة إهتالك الممتلكات والمعدات وعمرها الزمني عند تغير نمط اهتالك المنافع االقتصادية المستقبلية
المتضمنة فيها وتعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي.
يتم احتساب االهتالك بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الممتلكات والمعدات إلى قيمتها المتبقية
على طول عمرها اإلنتاجي  ،فيما يلي نسب االهتالك المتوقعة سنويا ً للممتلكات والمعدات الثابتة:
 مباني

%3

 أجهزة ومعدات

% 8,

 األثاث والمفروشات و ديكور

%82

 القاصات
 حواسب

% 2
% 33

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية المحدودة المسؤولية
ايضاحات حول البيانات المالية  13كانون األول 9132

يتم الغاء االعتراف باألصلل عند اسلتبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصلادية متوقعة من استخدامه
أو اسلتبعاده .أية أرباح أو خسلائر تنجم عن إسلتبعاد األصلل تحتسلب على أنها الفرق بين عوائد استبعاد
األصل وقيمة األصل المستبعد .تسجل هذه األرباح أو الخسائر في بيان الدخل الشامل ضمن بند إيرادات
أو مصاريف أخرى في نفس الفترة التي تم استبعاد األصل فيها.
1

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة(تتمة)

 1.,أهـم الســياسـات المحاسـبـيـة (تتمة)
ه .الموجودات غير الملموسة
يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة عند شرائها بالتكلفة وفيما بعد يتم تقييمها بالتكلفة مطروحا منها أية
مخصصات لإلطفاء وأية مخصصات متعلقة بتدني قيمتها .يتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة
الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة .يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد
خالل هذا العمر ويقيد اإلطفاء في بيان الدخل الموحدة .أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني
غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ البيانات المالية الموحدة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها
في بيان الدخل الشامل .كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نهاية
كل سنة ويتم إجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة .يتم تغيير طريقة إطفاء األصل غير الملموس
وعمره الزمني عند تغير نمط إطفاء المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيه كلما كان ذلك ضروريا،
وتعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي ،كما تسجل مصاريف إطفاء الموجودات
غير الملموسة ذات العمر المحدد في بيان الدخل الموحدة مع العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعة.
يتم احتساب االطفاءات بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول
عمرها اإلنتاجي .فيما يلي النسبة المئوية المتوقع إطفاؤها سنويا ً للموجودات غير الملموسة:
 برامج الكمبيوتر
 الربط مع السوق

% 33
% 33

مالحظة  :8تم اطفاء القسط االخيرمن اهتالك الموجودات الغير ملموسة في عام  ,882واصبح رصيد
صافي القيمة الدفترية للموجودات الغير الملموسة مساويا ً الصفر .
مالحظة  :,تم اطفاء القسط االخيرمن اهتالك األثاث والمفروشات في عام  ,881واصبح رصيد
صافي القيمة الدفترية لألثاث والمفروشات مساويا ً الصفر .
 1أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة(تتمة)
 1.,أهـم الســياسـات المحاسـبـيـة (تتمة)
و .االلتزامات المالية
يتم إثبات االلتزامات المالية للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للخدمات المستغلة سواء تمت أم لم تتم
المطالبة بها من قبل المورد.
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية المحدودة المسؤولية
إيضاحات حول البيانات المالية  13كانون األول9132

 ,أرصدة لدى المصارف
9132
ليرة سورية

8132
ليرة سورية

حسابات جارية لدى البنوك

34711,343

3,2,338

حسابات جارية لدى البنوك (ارصدة
مستثمري الشركة)

11,473,,3,

83,2,1,828

7,7,333

883,881

حساب التسوية لدى المركزي

14474,4,13

8329932899

ودائع لدى البنوك *

3347304000

982,982888

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
متوقعة لالرصدة لدى المصارف

()1374400

)(14,909

4,41314313

182,812,18

(*) ودائع سنوية لدى بنوك محلية بقيمة  992,982888ل.س بمعدل فائدة يتراوح بين . %88-%8
(*) تم احتساب مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لالرصدة لدى المصارف وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم  9لعام
( ,881و . ) ,889
يتضمن النقد وما في حكمه المدرج في بيان التدفقات النقدية على األرصدة التالية:

حسابات جارية لدى البنوك
حسابات جارية لدى البنوك
(ارصدة مستثمري الشركة)
حساب التسوية لدى المصرف
المركزي
مخصص خسائر ائتمانية
متوقعة لالرصدة لدى المصارف

9132
ليرة سورية

8132
ليرة سورية

34711,343

3,2,338

11,473,,3,

83,2,1,828

7,7,333

883,881

()329,011
______

)(14,909
__________

14,111,633

83,948,287

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

13

شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية المحدودة المسؤولية
ايضاحات حول البيانات المالية  13كانون األول 9132
موجودات متداولة أخرى

8

إيرادات فوائد مستحقة غير مقبوضة
مصاريف مدفوعة مقدما

9132

8132

ليرة سورية

ليرة سورية

734,84,
14033,378
__________
1,1,4,103

183,229
82811,381
__________
8,198,938

تم احتساب الفوائد المقبوضة الوارد بقائمة التدفقات النقدية وفق التالي :
رصيد فوائد مستحقة غير مقبوضة في  38كانون االول ,881
يضاف فوائد مستحقة غير مقبوضة مسجلة خالل عام ,889
يطرح رصيد فوائد مستحقة غير مقبوضة في  38كانون االول ,889
رصيد الفوائد المقبوضة الواردة بقائمة التدفقات النقدية

,014883
4,223,753
()278,584
,,1,4,374

 3وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
تمثل الجزء غير المتداول من المساهمة النقدية بصندوق ضمان التسوية والمحتسبة بنا ًء على النظام الداخلي لصندوق ضمان
التسوية وقرار مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية رقم  /238/بتاريخ  2شباط  .,889وقد بلغت قيمتها 2,999,888
ليرة سورية كما في  38كانون األول . ,889
 3ممتلكات و معدات :
مباني

اجهزة ومعدات

األثا
والمفروشات

قاصات

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ديكور مكتب
الشركة
ليرة سورية

اجهزة
الحواسيب

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

التكلفة أو القيمة:
كما في  8كانون الثاني
,889

9101110111

1,321,651

0250111

391,111

1210231

1530511

96,269,111

اإلضافات خالل السنة

-

-

-

-

-

-

-

اإلستبعادات خالل السنة

-

-

-

-

-

9101110111

103210651

0250111

3910111

1210231

الرصيد كما في 11
كانون األول 7013

1530511

96,269,111

اإلستهالك المتراكم:
كما في  3كانون الثاني
9132

()1,311,311

()1,727,311

()025,111

()51,102

()121,231

()1530511

()1,512,221

اإلستهالكات خالل السنة

()611,116

()953,922

-

()1,352

-

-

()152,611

اإلستبعادات خالل السنة

-

-

-

-

-

-

-

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية المحدودة المسؤولية
إيضاحات حول البيانات المالية  13كانون األول9132

الرصيد كما في 11
كانون األول 7013

()1,511,321

()3,220,131

()025,111

()52,961

()1210231

()1530511

()2,312,911

صافي القيمة الدفترية:
كما في  11كانون األول
7013

31,621,011

3,932,061

1

11,256

1

32,225,611

1

مباني

اجهزة ومعدات

األثاث
والمفروشات

قاصات
واخرى

ديكو مكتب
الشركة

اجهزة
الحواسيب

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

التكلفة أو القيمة:
كما في  8كانون الثاني
,881

8101110111

8,931,932

2530111

381,111

اإلضافات خالل السنة

-

892,111

-

-

246,000

اإلستبعادات خالل السنة

-

-

-

-

-

8101110111

1,392,932

2530111

381,111

الرصيد كما في 38
كانون األول ,881

1920531

1920531

1330311

1330311

89,292,222

89,998,222

اإلستهالك المتراكم:
كما في  8كانون الثاني
,881

()8,512,328

()3,153,232

()229,255

()92,918

اإلستهالكات خالل السنة

()911,119

()133,293

()3,381

()20335

اإلستبعادات خالل السنة

-

-

-

-

الرصيد كما في 38
كانون األول ,881
صافي القيمة الدفترية:
كما في  38كانون األول
,881

()1,312,322

32,291,219

()3,585,133

3,929,393

()253,111

1

()31,129

()192,153

()525,232

()219
-

-

()192,531

29,933

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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()1330311

1

()3,598,332

()1330311

1

-

()2,319,552

32,918,291

شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية المحدودة المسؤولية
ايضاحات حول البيانات المالية  13كانون األول 9132
4

( خسائر ) متراكمة  /أرباح مدورة
7013

الرصيد كما بتاريخ  3كانون الثاني
(خسارة) السنة /ربح السنة قبل
الضريبة
منافع ضريبة الدخل (اطفاء
الموجوادت الضريبية ) 8138

8132

()141414333

()8212,2191

144134387

()2382892

-

-

االحتياطي االجباري %31
منافع ضريبة الدخل (اطفاء
الموجوادت الضريبية ) 8139

تغيرات التطبيق األولي للمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم 9
منافع ضريبة الدخل (اطفاء
الموجوادت الضريبية ) 8131
الرصيد كما بتاريخ  13كانون االول

3

()1414338

()141744,74

)(14,909
()9112992

-

()140844730

()323132998

ضريبية الدخل

 -ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

(خسارة)  /ربح السنة
يضاف:
إستهالك المباني

9132
ليرة سورية

8132
ليرة سورية

144134387

))531,195

,00400,
1834431

1882881
-

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لالرصدة لدى المصارف
يطرح:
ايرادات الفوائد

))4,223,753

))5,742,723

الخسارة الضريبية  8139اليمكن تدويرها الكثر
من خمسة سنوات
(الخسارة) الضريبية للسنة

))5,129,217

)(5,873,914

)(4,957,121

(*) تخضع إيرادات الفوائد لضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة و ضريبة إعادة اإلعمار وفق القوانيين الضريبية النافذة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية المحدودة المسؤولية
إيضاحات حول البيانات المالية  13كانون األول9132

 موجودات ضريبية مؤجلةلم يتم احتساب مبلغ منافع موجودات ضريبة الدخل المؤجلة لعام : 9132

(الخسارة ) الضريبية

7013
ليرة سورية

,881
ليرة سورية

)(4,957,121

)(5,873,914

22%

22%

0

1

الضريبة نسبة
منافع ضريبة الدخل المؤجل
 -إن الحركة على حساب الموجودات الضريبية المؤجلة كمايلي:

7013
ليرة سورية

,881
ليرة سورية

4,877,325

5,862,320

المخفض خالل السنة عن العام 2013

-

)(984,995

المخفض خالل السنة عن العام 2014

)(1,128,428

-

3,748,897

4,877,325

رصيد بداية السنة

رصيد نهاية السنة

تم إطفاء المنافع الضريبية العائدة للعام ,883
في حساب الموجودات الضريبية لعدم إمكانية تدويرها
أكثر من خمسة سنوات .
 10ذمم دائنة ومصاريف مستحقة غير مدفوعة

ذمم المستثمرين في الوساطة
حسابات دائنة أخرى

7013
ليرة سورية

,881
ليرة سورية

11,473,,3,

13,524,751

1,813,037

1,294,486

11,1,1,8,3

14,819,234

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية المحدودة المسؤولية
ايضاحات حول البيانات المالية  13كانون األول 9132

إن الحسابات الدائنة االخرى تمثل :
أمانات ضريبة دخل
أمانات مؤسسة التأمينات االجتماعي
عمولة سوق دمشق لالوراق المالية
مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
المجموع

923,211
92,821
353,313
522,235
1,516,072

 11االحتياطي االجباري
بناء على قانون الشركات ،على الشركة ان تقتطع كل سنة  88بالمئة من ارباحها الصافية لتكوين احتياطي اجباري ولها ان
توقف هذا االقتطاع اذا بلغ االحتياطي ربع رأس المال اال انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة االستمرار في اقتطاع هذه
النسبة حتى يبلغ مجموع االقتطاعات لهذا االحتياطي كامل رأسمال الشركة.
يستعمل االحتياطي االجباري لتأمين الحد االدنى للدخل المعين في النظام االساسي للشركة وذلك في السنوات التي التسمح فيها
ارباح الشركة بتأمين هذ االحد او لمواجهة نفقات الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الهيئة العامة.
كما و أنه تم احتساب احتياطي اجباري للعام  ,889وذلك لتحقق أرباح مبينة في قائمة الدخل عن النشاط التشغيلي للشركة .

7013
ليرة سورية

,881
ليرة سورية

(خسارة ) السنة  /ربح السنة

144134387

)(531,195

احتياطي قانوني ()%31

1414338

-

الرصيد كما في  8كانون الثاني

831,133

288,899

اإلضافات خالل السنة

1414338

-

الرصيد كما في  38كانون األول

38,,33,

571,199

 17رأس المال المدفوع
تأسست الشركة برأسمال قدره  88828882888ليرة سورية مؤلف من  82888حصة بقيمة اسمية تبلغ  8882888ليرة
سورية لكل حصة ،وهو موزع على المؤسسين كما يلي:

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
المصرف الدولي للتجارة والتمويل ش.م.م
ورثة السيد محمد نجيب العساف

نسبة الملكية
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شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية المحدودة المسؤولية
إيضاحات حول البيانات المالية  13كانون األول9132

 11نفقات الموظفين
رواتب ومزايا الموظفين
التأمينات اإلجتماعية
مصاريف تأمين الموظفين
مصاريف أخرى( تنقالت

موظفين )

7013

,881

ليرة سورية

ليرة سورية

6,706,750
817,295
377,858
154,620
_________
8,056,523

7,373,325
1,039,475
70,628
157,565
_________
8,640,993

 1,مصاريف إدارية وعمومية
7013

,881

ليرة سورية

ليرة سورية

-

3,82888

مصاريف مهنية وقانونية

100,000

388,888

مصاريف كهرباء وماء وهاتف

912,838

8,898,238

740104000

,21212188

1910022
922,230
255,101
1,545,898

229,088
2290193
9830312
1,386,372

اعالنات

رسوم إشتراكات في سوق دمشق و أعباء حكومية

عموالت بنكية
رسوم عقود وطوابع ودورات وتامين الحريق
تنظيفات  ,ضيافة  ,قرطاسية
صيانة عامة
مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
لدى االرصدة للمصارف

مجموع مصاريف إدارية وعمومية

1834431
147834344

3,221,357

34,474873

821912,98

- 18االيرادات الواردة بقائمة الدخل و تمثل :
ايرادات عمولة وساطة /بيع
ايرادات عمولة وساطة /شراء

9132
5,069,841
9,555,867

9130
3,139,385
3,851,221

المجموع

14,625,708

31,119,221

0
ايرادات فوائد بنكيه
ايرادات فوائد وديعة البنك الدولي 2,991
ايرادات فوائد وديعة بنك االردن 6,991,219

313,292
390289
3,323,931

6,991,251
185,000

5,269,291
111,1111

32,116,613

31,125,231

المجموع
ايرادات اخرى

مجموع االيرادات

-
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- 13المعامالت مع األطراف ذات العالقة
قامت الشركة (ضمن أعمالها االعتيادية) بتعامالت تجارية مع المصارف ذات العالقة (المصرف الدولي للتجارة والتمويل
ش.م.م بحدود التعامالت التجارية السائدة والوارة ضمن االيضاح رقم . ) 2
- 13إلتزامات محتملة
الضمانات والكفاالت
لدى الشركة إلتزامات محتملة كما في  38كانون األول  ,889متعلقة بكفالة مصرفية من بنك قطر الوطني سورية تبلغ
قيمتها  82,8882888ليرة سورية( 38كانون األول  8228882888 :,881ليرة سورية) ألمر هيئة األوراق واألسواق
المالية السورية بنسبة% 30من الحد األدنى لرأس المال المطلوب للنشاط المرخص.
وكما أنه لدى الشركة إلتزامات محتملة كما في  38كانون األول  ,889متعلقة بكفالة مصرفية من بنك قطر الوطني
سورية تبلغ قيمتها  2,8882888ليرة سورية ( 38كانون األول  9,,912888 : ,881ليرة سورية) ألمر سوق دمشق
لألوراق المالية – صندوق ضمان التسوية.

- 14إدارة المخاطر
إن مطلوبات الشركة المالية الرئيسي ة تتضمن ذمم المستثمرين وأرصدة دائنة أخرى وموجودات الشركة المالية (بما فيها
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ،الموجودات األخرى ونقد وأرصدة لدى المصارف) ناجمة عن
عمليات الشركة.
إن المخاطر الرئيسية الناجمة عن أدوات الشركة المالية هي مخاطر االئتمان ،مخاطر السيولة ،ومخاطر السوق (التي
تتضمن مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة) .يقوم مجلس المديرين بمراجعة السياسات المتعلقة بإدارة هذه المخاطر كما
هو ملخص أدناه:
مخاطر اإلئتمان
أ.
إن المخاطر االئتمانية محصورة باألصول المالية في بيان المركز المالي .تسعى الشركة لتقليل هذه المخاطر من خالل إيداع
أموال الشركة لدى مصارف معتمدة وذات تصنيف ائتماني مرتفع.

ب .مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها المالية عند إستحقاقها.
ج .مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق بمخا طر تغير القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية واألدوات المالية نتيجة التغيير في أسعارها
السوقية .يتأثر السعر السوقي ألداة مالية بمخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة.
مخاطر العملة
د.
مخاطر العمالت االجنبية تتمثل بتذبذب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .إن الشركة
غير معرضة لمخاطر العمالت كون جميع موجوداتها ومطلوباتها بالليرة السورية.
مخاطر سعر الفائدة
ه.
إن خطر سعر الفائدة هو احتمال أن تتعرض األدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت سعر
الفائدة أو تغيرات في الربحية المستقبلية .وتتعرض الشركة لخطر سعر الفائدة فيما يتعلق بالودائع والقرض ألجل .تحقق
الشركة في معدل سعر الفائدة عن طريق مراقبة التغيرات في سعر الفائدة على العمالت التي تتركز فيها النقدية.
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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و .مخاطراألعمال
تنشأمخاطراألعمال من عدةعوامل تؤثرعلى قطاع الوساطة المالية بصفة عامة،ومنها االخطار الناتجة عن الظروف السياسية
واالقتصادية المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية على نتائج االعمال .تقوم ادارة الشركة بتقييم
تلك المخاطر بشكل مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقليل بقدر االمكان من اثرها على نتائج االعمال والمركز المالي
للشركة.
إدارة رأس المال
ز.
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط
الشركة ويعظم حقوق الشركاء.
تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل .هذا ولم تقم الشركة
بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية.
– 19األحدا الالحقة
إن تفشي فيروس كورونا ( )COVID-19الحقا ً لتاريخ البيانات المالية  ,كان له أثراً على االقتصاد العالمي وتسبب في حدوث
اضطراب كبير في االسواق العالمية  .وبناء على ذلك قد تتأثر األنشطة التشغيلية للشركة  .إن مدة هذه التأثيرات ومداها غير
مؤكدة وتعتمد على التطورات المستقبلية التي اليمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الراهن  .بالنظر إلى حالة عدم التيقن االقتصادي
المستمرة  ,اليمكن تقدير قيمة هذا األثر بشكل موثوق في تاريخ الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية .
يمكن أن تؤثر هذه التطورات على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والمركز المالي للشركة  .إن اإلدارة بصدد استكمال
تقييمها لتأثير  COVID-19على عمليات الشركة من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة ومعالجة الموقف بشكل صحيح .

وافق مجلس المديرين على البيانات المالية المذكورة أعاله بتاريخ
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