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المسؤولیةشركة سـوریـة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة 
  بیان الدخل الشامل 

2012األول  كانون 31للسنة المنتھیة في 

  تشكل جزءًا من ھذه البیانات المالیة وتقرأ معھا  19 إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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2012  2011  
لیرة سوریة   لیرة سوریة إیضاح

 اإلیرادات
4,424,191    393,492     12  إیرادات الوساطة واالستشارات المالیة

15,659,777  20,341,581     3  إیرادات الفوائد
  55,504  16,400 4  إیرادات موجودات مالیة للمتاجرة

959      أخرى

  20,139,531  20,751,482  مجموع اإلیرادات

  المصاریف
(787,804)   (247,679)             4  غیر محققةخسائر إعادة تقییم موجودات مالیة للمتاجرة 

(14,718,261)     (12,804,996)   13  نفقات الموظفین
(730,848)       (767,442)     7,8  اإلستھالكات واإلطفاءات

(3,770,087)   (3,487,810)    14  مصاریف إداریة وعمومیة

(20,007,000))17,307,927(  المصاریفمجموع 

132,531 3,443,555   ربح السنة

  -  -األخرىمكونات الدخل الشامل 

132,531 3,443,555الدخل الشامل للسنة



 سـوریـة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیةشركة 
   بیان التغیرات في حـقــوق الشركـاء

 2012األول  كانون 31لسنة المنتھیة في ل
 

  تشكل جزءًا من ھذه البیانات المالیة وتقرأ معھا  19 إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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االجباريحتیاطي اال  رأس المال المدفوع  ختیارياالحتیاطي اال    مجموع حقوق الشركاء  أرباح مدورة  

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  
          
            

  311,775,714   9,433,825   1,164,318   1,177,571  300,000,000   2012كانون الثاني  1الرصید في 
  3,443,555    3,443,555  -  -   - الدخل الشامل للسنة 

 -  )357,608(   13,253    344,355  - )11إیضاح (المحول إلى االحتیاطیات 
          

   315,219,269    12,519,772    1,177,571    1,521,926  300,000,000 2012كانون األول  31الرصید في 
           
           
           
           
           

  311,643,183   9,691,680   787,185   1,164,318  300,000,000   2011كانون الثاني  1الرصید في 
 132,531            132,531           -  -   - الدخل الشامل للسنة 

 -  (390,386)            377,133   13,253            - ) 11إیضاح(المحول إلى االحتیاطیات 
          

  311,775,714   9,433,825   1,164,318   1,177,571  300,000,000 2011كانون األول  31الرصید في 
           

 
 

 
 
 



 للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیةشركة سـوریـة والمھجر 
 بیان التدفقات النقدیة 

 2012األول  كانون 31للسنة المنتھیة في 
 

  تشكل جزءًا من ھذه البیانات المالیة وتقرأ معھا  19 إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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  2012    2011  
 لیرة سوریة   لیرة سوریة إیضاح 
      

     األنشطة التشغیلیة
  132,531    3,443,555   السنة ربح 

       :التعدیالت للبنود التالیة 
  (15,659,777)    )20,341,581(   إیرادات الفوائد

  530,460    530,294 7  الممتلكات والمعداتستھالك امصاریف 
  200,388    237,148 8  إطفاء الموجودات غیر الملموسةمصاریف 

  787,804    247,679 4  غیر محققة موجودات مالیة للمتاجرة خسائر إعادة تقییم
  (44,000)    )16,400( 4  أرباح توزیعات اسھم غیر نقدیة

 -    3,167 7  استبعاد ممتلكات ومعدات خسائر
       
   )15,896,138(       (14,052,594)  

      التغییرات في رأس المال العامل
  (287,912)   )1,001,600(   شراء موجودات مالیة للمتاجرة

  810,310   405,742   متداولة أخرىموجودات 
 -   )500,000(   موجودات غیر متداولة أخرى

  2,108,112  )875,628(   أخرىو ذمم دائنة ومصاریف مستحقة غیر مدفوعة
      

  (11,422,084)        )17,867,624(   األنشطة التشغیلیة المستخدمة فيصافي التدفقات النقدیة 
        

        األنشطة االستثماریة
  (72,500)   )47,822,050( 7 شراء ممتلكات ومعدات

  -  )306,125( 8  شراء موجودات غیر ملموسة
  22,567,764   15,909,637  فوائد مقبوضة

  (91,000,000)    47,000,000   ودائع لدى البنوك
      

 األنشطة )المستخدمة في(من صافي التدفقات النقدیة 
  (68,504,736)         14,781,462   االستثماریة  

       
  (79,926,820)     )3,086,162(   في النقد وما في حكمھ  نقصالصافي 

 104,585,586   24,658,766   النقد وما في حكمھ في بدایة السنة
       

   24,658,766     21,572,604 3  النقد وما في حكمھ في نھایة السنة
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 معــلـومـات عن الشركة 1
  

 تم تأسیس شركة سوریة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة بموجب نظام الترخیص لشركات الخدمات
 .2006آب  28الصادر عن رئیس مجلس الوزراء بتاریخ / 3942/رقم الوساطة المالیة و

تم تعدیلھا و 2008آذار  17األسواق المالیة السوریة الشركة الموافقة األولیة على التأسیس بتاریخ منحت ھیئة األوراق و
 .2008آب  25بتاریخ 

ر بتأسیس شركة وساطة مالیة محدودة المھجسوریة و كما حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي على مساھمة بنك
 .2008أیلول  4التسلیف بتاریخ در عن مجلس النقد والصا)  4ب/ م ن /423(المسؤولیة بموجب القرار رقم 

كانون الثاني  4تاریخ / 2553/التجارة رقم ركة بموجب قرار وزارة االقتصاد وتمت المصادقة على النظام األساسي للش
2009. 

 
 300,000,000برأسمال قدره  2009كانون الثاني  27تاریخ  15664السجل التجاري تحت الرقم سجلت الشركة في 

  .لیرة سوریة
  

بتاریخ ) م /23( األسواق المالیة السوریة بموجب القرار رقم ص النھائي من قبل ھیئة األوراق وتم منح الشركة الترخی
 :ذلك لممارسة النشاطات التالیةو ، ةبتحریر رأس مال الشرك شركاءال ، حیث قام2009شباط  23

 
  .نشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالیةتقدیم االستشارات وتحلیل و  -
  .لحساب الغیراألوراق المالیة لحساب الشركة و الوساطة في  -
  .إدارة اإلصدارات األولیة دون تعھد بالتغطیة  -
 .إدارة االستثمار  -
 

الحفظ على العضویة لدى مركز المقاصة وو لدى سوق دمشق لألوراق المالیة كما حصلت الشركة على العضویة
 .2009نیسان  26تاریخ / 278/المركزي بموجب القرار رقم 

  
  .م الصادر عن ھیئة األوراق واألسواق المالیة/105بقرار رقم  2009تشرین األول  25باشرت الشركة أعمالھا في 

 
  
 المـحـاسبـیـة الھامةأسس اإلعداد والسیـاسات  2
 

 المالیة بیاناتأسس إعداد ال 2.1
  

 .وتفسیراتھا المالیة وفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة البیاناتتم إعداد 
 .المالیة باللیرات السوریة والتي تمثل العملة الرئیسیة للشركة البیاناتتم عرض 
بأستثناء الموجودات المالیة للمتاجرة والتي تظھر بالقیم ة العادل ة بت اریخ     المالیة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة البیاناتتم إعداد 

  .المالیة بیاناتال
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  )تتمة( السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و 2
  

 التغـییرات في الســیاسـات المحاسـبـیـة 2.2
 

في السنوات التي تم إستخدامھا مع المالیة مطابقة  البیاناتفي إعداد  إن السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل الشركة
  .السابقة 

 
إن . 2012كانون الثاني  1معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة والتفسیرات كما في قامت الشركة بتطبیق 

 .اعتماد ھذه المعاییر والتعدیالت لم ینتج عنھ أي تغیر جوھري على الوضع المالي أو أداء الشركة
 2011كانون الثاني  1من  ویسري اعتبارا) المعدل(افصاحات اطراف ذات عالقة  24معیار المحاسبة الدولي رقم  -
  ).2010ایار (تحسینات على المعاییر الدولیة العداد التقاریر المالیة  -
  

 معاییر وتفسیرات التقاریر المالیة الدولیة الصادرة أو المعدلة وغیر النافذة للتطبیق  2.3
 

 :2012كانون األول  31في فیما یلي المعاییر والتفسیرات الجدیدة أو المعدلة وغیر نافذة للتطبیق للسنة المنتھیة 
  )"تعدیل" (عرض مكونات الدخل الشامل اآلخرى –عرض البیانات المالیة "  – 1معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 )"تعدیل(مزایا الموظفین "  – 19معیار المحاسبة الدولي رقم  -
  )"2011تعدل في كما (االستثمار في الشركات الحلیفة والمشتركة "  – 28معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 )" المعدل( مقاصة االصول المالیة وااللتزامات المالیة: االدوات المالیة – 32معیار المحاسبة الدولي رقم  -
القروض  –تبني المعاییر الدولیة العداد البیانات المالیة للمرة االولى " – 1معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -

 )."تعدیل(الحكومیة 
 )"المعدل( مقاصة االصول المالیة وااللتزامات المالیة: االفصاح" – 7المالیة الدولي رقم معیار التقاریر  -
مقاصة االصول المالیة وااللتزامات " التصنیف والقیاس  -االدوات المالیة"  – 9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -

  )"تعدیل(المالیة 
  "نات المالیة الموحدة البیا"   – 10معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
  "االرتباطات المشتركة "   – 11معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
  "االفصاح عن المصالح في شركات اخرى "   – 12معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
 "قیاس القیمة العادلة "   – 13معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -

  
  2012أیار  التحسینات السنویة الصادرة في

  :ان ھذه التحسینات لیس لھا أثر جوھري على الشركة وتتضمن
 "تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة ألول مرة" – 1معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
 "عرض البیانات المالیة" – 1معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 "الممتلكات والمعدات" – 16معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 "عرض االدوات المالیة" – 32معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 "البیانات المالیة المرحلیة" – 34معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 
  .2013كانون الثاني  1ن ھذه التحسینات نافذة التطبیق في إ

  
اإلفصاحات اإلضافیة أو إن تطبیق المعاییر والتفسیرات والتحسینات المالئمة للشركة في المستقبل قد ینشأ عنھ بعض 

ال تتوقع إدارة الشركة أن یكون لذلك تأثیر جوھري على المركز المالي . التغییر في تصنیفات بعض بنود البیانات المالیة
  .أو أداء الشركة
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  )تتمة( السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و 2

 
  الـمحـاسـبـیـة أھـم االجتھادات والـتقـدیـرات 2.4

 
المالیة  تتطلب من إدارة الشركة القیام بتقدیرات واجتھ ادات ت ؤثر ف ي االعت راف بمب الغ االی رادات        بیاناتإن عملیة إعداد ال

إن ع  دم التأك  د المتض  من ف  ي   . والمص  اریف والموج  ودات والمطلوب  ات وااللتزام  ات المحتمل  ة ف  ي ت  اریخ التق  اریر المالی  ة    
  .الحالیة للموجودات و المطلوبات المقدرة في المستقبل اجتھادات وتقدیرات اإلدارة قد یؤدي الى تعدیالت ھامة في القیم

  
  التقدیرات غیر المؤكدة

إن الفرضیات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى بتاریخ بیان المركز المالي والتي لدیھا مخاطر 
  :ل السنة المالیة القادمة موضحة أدناهھامة لتكون سببّا لتعدیل جوھري في القیمة المدرجة للموجودات والمطلوبات خال

  
  انخفاض قیم الموجودات غیر المالیة

وإذا . المالیة  بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة إنخفاض قیمة األصول غیر المالیة بیاناتالتقوم الشركة في تاریخ 
إن القیمة القابلة لإلسترداد ھي القیمة األعلى  وجد أي مؤشر من ھذا النوع، تقوم الشركة بتقدیر المبلغ القابل لإلسترداد،

للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصًا تكلفة البیع وقیمتھا المستخدمة وھي محددة للموجود الفردي، إال إذا كان الموجود 
  . جوداتغیر منتج للتدفقات النقدیة والتي ھي مستقلة إلى حد بعید عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة من المو

المالیة ، حول ما إذا كان ھناك أي مؤشر یثبت بأن خسائر التدني المثبتة مسبقًا لم تعد  بیاناتالیتم عمل تقییم في تاریخ 
إذا وجد مثل ھذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد للموجود أو الوحدة . موجودة أو قد تم تخفیضھا

اد خسارة التدني المثبتة مسبقًا فقط إذا كان ھناك تغییر في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ یتم إسترد. المنتجة للنقد
إن قیمة اإلسترداد محددة بحیث ال تتجاوز . الموجودات القابلة لالسترداد منذ تاریخ إثبات آخر خسارة تدني في القیمة

جاوز القیمة المدرجة التي تم تحدیدھا، بعد حسم اإلستھالك في القیمة المدرجة للموجود قیمتھا القابلة لالسترداد، وأن ال تت
  .یتم إثبات ھذه اإلستردادات في بیان الدخل الشامل. حال عدم إثبات خسارة تدني للموجود في السنوات السابقة

  
  مبدأ االستمراریة

وعلى الرغم من حالة . والعمل على أساس مبدأ االستمراریةقامت إدارة الشركة بتقدیر مدى إمكانیة الشركة لالستمرار 
عدم االستقرار التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة وحالة عدم التیقن المستقبلیة فإن إدارة الشركة متأكدة من أن 

علیھ، فقد تم إعداد بناء . الشركة لدیھا الموارد الكافیة لتساعدھا على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور
.البیانات المالیة على أساس مبدأ االستمراریة
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  )تتمة( السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و 2

  
 أھـم الســیاسـات المحاسـبـیـة  2.5

  
  تـحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف  .أ 

تتدفق إلى الشركة، فیما یلي المقاییس یتم االعتراف باإلیراد فقط عندما یكون من المحتمل أن المنافع االقتصادیة سوف 
  :المتبعة لإلعتراف باإلیراد

 
  تقدیم خدمات §

یتحقق اإلیراد الناتج عن اإلستشارات المالیة عند االنتھاء من تقدیم الخدمة وعن عموالت التداول عند إكمال كل 
  .معاملة

 
 الـفـوائـد  §

  .الفائدة الفعلي ستخدام سعرإبتحقیق االیراد من الفوائد عند استحقاقھا یتم 
 التوزیعات عن االستثمارات   §

  .یتحقق اإلیراد عند أحقیة الشركة فى استالم ھذه التوزیعات
  

  ضریبة الدخل  .ب 

  .تخضع الشركة فیما یتعلق بضریبة الدخل لضریبة الدخل على األرباح الحقیقیة النافذة في الجمھوریة العربیة السوریة

المتوقع دفعھا أو استردادھا نتیجة الفروقات الزمنیة المؤقتة بین قیمة الموجودات أو إن الضرائب المؤجلة ھي الضرائب 
یتم احتساب الضرائب المؤجلة .  المالیة والقیمة التي یتم احتساب الربح الضریبي على أساسھا بیاناتالمطلوبات في ال

مؤجلة وفقًا للنسب الضریبیة التي یتوقع بإستخدام طریقة االلتزام كما في تاریخ المركز المالي وتحتسب الضرائب ال
تطبیقھا عند تسویة االلتزام الضریبي أو تحقیق الموجودات الضریبیة المؤجلة وبناء على القوانین التي تم تشریعھا في 

  .تاریخ المركز المالي
وقع عدم إمكانیة یتم مراجعة رصید الموجودات الضریبیة المؤجلة في تاریخ المركز المالي ویتم تخفیضھا في حالة ت

  .االستفادة من تلك الموجودات الضریبیة جزئیًا أو كلیًا
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  )تتمة( السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و 2
  

 )تتمة(الســیاسـات المحاسـبـیـة أھـم  2.5

  
  الموجودات المالیة   .ج 

 
  االعتراف األولي

 . یتم تصنیف األدوات المالیة عند شرائھا وفقًا للغرض منھا وطبیعة ھذه األدوات و یـتـم تقییمھا بالقیمة العادلة
  

  القیاس الالحق
  :یعتمد القیاس الالحق للموجودات المالیة على تبویبھا على النحو التالى

  
  الموجودات المالیة للمتاجرة

مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة فى حالة الحصول علیھا بغرض البیع فى تصنف الموجودات المالیة بصفتھا موجودات 
  .المستقبل القریب

  
 ذمم دائنة ومستحقات  .د 

یتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستغلة سواء تمت أم لم تتم المطالبة بھا 
  .من قبل المورد

  
 ممتلكات ومعدات  .ه 

یتم تغییر طریقة استھالك . الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد خصم اإلستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة اظھاریتم 
تعالج ھذه والممتلكات والمعدات وعمرھا الزمني عند تغیر نمط استھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھا 

  .حاسبيالتغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر الم
أی ة  .  االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال یكون ھناك من افع اقتص ادیة متوقع ة م ن اس تخدامھ أو اس تبعاده       الغاءیتم 

. أرباح أو خس ائر ت نجم ع ن إس تبعاد األص ل تحتس ب عل ى أنھ ا الف رق ب ین عوائ د اس تبعاد األص ل وقیم ة األص ل المس تبعد                
الت ي ت  م   ال  دخل الش امل ض  من بن د إی رادات أو مص  اریف أخ رى ف  ي نف س الفت  رة      ی ان بتس جل ھ ذه األرب  اح أو الخس ائر ف  ي    

  .ال یتم استھالك المشاریع قید التنفیذ حتى تصبح جاھزة لالستخدام وتوضع قید التشغیلاستبعاد األصل فیھا ، 
  :الیةیحسب االستھالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات الت

 سنوات 5              التجھیزات والمعدات §
 سنوات 10          المفروشات المكتبیة  و األثاث §
 سنوات 20                    المباني §
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  )تتمة( السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و 2
  

 )تتمة(الســیاسـات المحاسـبـیـة أھـم  2.5
  
 الموجودات غیر الملموسة  .و 

بالتكلفة مطروحا منھا أیة مخصصات فیما بعد یتم تقییمھا و عند شرائھا بالتكلفة الموجودات غیر الملموسةیتم تسجیل 
یتم تقدیر عمر الموجودات غیر الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة و. یة مخصصات متعلقة بتدني قیمتھاألإلطفاء و

  .غیر محددة
أما .  الشاملالدخل  بیانیقید اإلطفاء في ھذا العمر و عمر زمني محدد خالل یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا

المالیة ویتم  البیاناتالموجودات غیر الملموسة التي عمرھا الزمني غیر محدد فیتم مراجعة التدني في قیمتھا في تاریخ 
الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات كذلك تتم مراجعة تقدیر العمر .  الشاملالدخل  بیانتسجیل أي تدني في قیمتھا في 

تغییر طریقة إطفاء األصل غیر الملموس وعمره  یتم.  في نھایة كل سنة ویتم إجراء أیة تعدیالت على الفترات الالحقة
تعالج ھذه التغییرات و ،المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھ كلما كان ذلك ضروریا إطفاءالزمني عند تغیر نمط 

مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات العمر المحدد في  تسجلأنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي، كما  على
 .مع العناصر المشابھة لھا من حیث الطبیعة الشاملالدخل  بیان

  
عمرھا یتم احتساب االطفاءات بطریقة القسط الثابت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طول 

  :فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات غیر الملموسة. اإلنتاجي
 سنوات 5      برامج الكمبیوتر §
 سنوات 5      الربط مع السوق §

  
 ةتدني قیم الموجودات غیر المالی  .ز 

ذا وجد أي مؤشر وإ. المالیة بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة تدني قیمة األصل البیاناتتقوم الشركة في تاریخ 
في حال تبین أن قیمة األصل المسجلة أكبر من القیمة . من ھذا النوع، تقوم الشركة بتقدیر المبلغ القابل لإلسترداد لألصل

  .القابلة لالسترداد یتم االعتراف بتدني قیمة األصل حتى تعادل القیمة القابلة لالسترداد
كانت توجد أیة داللة على أن خسارة تدني معترف بھا ألصل في السنوات  مركز مالي، یتم تقییم ما إذابیان في تاریخ كل 

عدا عن الشھرة، لم تعد توجد أو أنھا قد انخفضت، وإذا وجدت ھذه الحالة، تقوم الشركة بتقییم المبلغ القابل  ،السابقة
  .لالسترداد لذلك األصل

ر في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ األصل یجب عكس خسارة التدني المعترف بھا لألصل فقط إذا كان ھناك تغی
القابل لإلسترداد منذ اإلعتراف بآخر خسارة في تدني القیمة، وإذا كانت الحالة كذلك یجب زیادة المبلغ المرحل لألصل 

  .إلى مبلغھ القابل لإلسترداد
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  )تتمة( السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و 2
  

 )تتمة(الســیاسـات المحاسـبـیـة أھـم  2.5
 
  إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة  .ح 

 
 األصول المالیة §

 
 :عند) أو جزء من األصل(تقوم الشركة بإلغاء االعتراف باألصل المالي 

 انتھاء مدة الحقوق التعاقدیة في استالم التدفقات النقدیة من األصل المالي، أو §
الحقوق التعاقدیة بإستالم التدفقات النقدیة لألصل المالي، أو تحمل مسؤولیة دفع التدفقات النقدیة  قیام الشركة بنقل §

 لطرف ثالث حال استالمھا بدون تأخیر مادي، و
بنقل جمیع مخاطر وعائدات ملكیة األصل المالي، أو إذا لم تقم الشركة بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر  الشركةقیام  §

  .المالي بشكل جوھري ولكن لم یحتفظ بالسیطرة على األصلوعائدات األصل 
  

إذا لم تقم الشركة بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر وعائدات األصل بشكل جوھري ولكنھ یحتفظ بالسیطرة على األصل 
لشركة ھو إن مدى ھذه المشاركة المستمرة ل. المنقول، فإنھ یستمر باالعتراف باألصل المنقول إلى حد مشاركتھ المستمرة

عندما تتخذ المشاركة المستمرة شكل ضمان لألصل المنقول، یكون مدى . مدى تعرضھ للتغیرات في قیمة األصل المنقول
، ")مبلغ الضمان("المشاركة المستمرة للشركة ھو القیمة الدفتریة لألصل أو أعلى قیمة الذي قد یطلب من الشركة تسدیدھا 

 .أیھما أقل
  
 االلتزامات المالیة  .ط 

عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط . یتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائھ أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ
مختلفة، یتم محاسبة ھذا التعدیل على أنھ انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جدید ویتم االعتراف 

  .الشامل بالفرق كربح أو خسارة في بیان الدخل
  
  
 النقد وما في حكمھ   .ي 

التدفقات النقدیة، یشمل النقد وما في حكمھ على النقد واالرصدة  النقدیة التي تستحق خالل مدة ثالثة  بیانلغرض إعداد 
 .اشھر من تاریخ االستحقاق األصلي

  
 التعامالت بالعمالت األجنبیة   .ك 

یتم تسجیل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ حدوث ھذه التعامالت ویتم 
المركز المالي  بیانتحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالیة بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة في تاریخ 

 للشركةتسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن التحویل إلى العملة الرئیسیة یتم . المعلنة من قبل مصرف سوریة المركزي
  .الدخل الشامل بیانفي 

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

  
 التقاص   .ل 

المركز المالي فقط عندما  بیانیتم إجراء تقاص بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وإظھار المبلغ الصافي في 
لتسویتھا على أساس التقاص أو یكون تحقق الموجودات وتسویة المطلوبات في نفس  والنیة تتوفر الحقوق القانونیة الملزمة

  .الوقت

  



 شركة سـوریـة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة
 إیضاحات حول البیانات المالیة

  2012كانون األول  31
 

  
13 

 المصارفنقد وأرصدة لدى  3

  : یلي  األرصدة لدى المصارف ممایتألف النقد و -
 2012  2011 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

  7,990  3,010  نقد في الخزینة
  2,408,615  657,800 لدى البنوك حسابات جاریة
  13,350,343  12,970,488  )ارصدة  ذمم المستثمرین في الوساطة(لدى البنوك  حسابات جاریة
  8,891,818  7,941,306  البنك المركزي تسویة - حسابات جاریة

 291,000,000  244,000,000 استحقاقھا األصلي أكثر من ثالثة اشھر ودائع  ألجل لدى البنوك
     
 265,572,604   315,658,766  
    

  
 9بمعدل فائدة وسطي  لیرة سوریة 20,341,581مبلغ  2012بلغت ایرادات الفوائد عن ودائع لدى البنوك خالل عام 

بمعدل  لیرة سوریة 15,659,777مبلغ   2011 في حین بلغت ایرادات الفوائد عن ودائع لدى البنوك خالل عام %
  .% 6فائدة وسطي 

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

 2012  2011 
سوریةلیرة    لیرة سوریة  
    

  7,990  3,010  نقد في الخزینة
  2,408,615  657,800 لدى البنوك حسابات جاریة
  13,350,343  12,970,488  )ارصدة مستثمري الشركة(لدى البنوك  حسابات جاریة
  8,891,818  7,941,306  البنك المركزي تسویة - حسابات جاریة

    
 21,572,604       24,658,766  
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 ة للمتاجرةموجودات مالی 4

 
 2012  2011 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    :المحلیة أسھم شركات مدرجة في االسواق المالیة
 763,168    1,533,489 قطاع البنوك 

 97,150    97,150   قطاع النقل
    
 1,630,639   860,318 
    

  
كما حصلت الشركة على  2012 لیرة سوریة خالل عام 247,679بلغت خسائر إعادة التقیم الموجودات المالیة للمتاجرة 

  .لیرة سوریة 16,400توزیعات أسھم غیر نقدیة بقیمة 
 

كما حصلت الشركة على  2011 لیرة سوریة خالل عام 787,804بلغت خسائر إعادة التقیم الموجودات المالیة للمتاجرة 
كما بلغت  لیرة سوریة 10,000وتوزیعات أسھم نقدیة بقیمة  لیرة سوریة 44,000توزیعات أسھم غیر نقدیة بقیمة 

  .لیرة سوریة 1,504 أرباح المتاجرة النقدیة 
 
 
 أخرى متداولة موجودات 5

  
 2012  2011 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    
  3,334,081    7,766,026 إیرادات فوائد مستحقة غیر مقبوضة 

  1,353,258    971,515  مصاریف مدفوعة مقدما
 24,000   -  أخرى

       
 8,737,541   4,711,339 
    

  
 موجودات غیر متداولة أخرى 6

 
 2012  2011 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    
  2,500,000    2,500,000 *صندوق ضمان التسویة  میناتأت
  -    500,000 مینات لقاء خدمات عامةأت

       
 3,000,000   2,500,000  
    

  
لنظام الداخلي لصندوق اتمثل الجزء غیر المتداول من المساھمة النقدیة بصندوق ضمان التسویة والمحتسبة بناًء على * 

  .لیرة سوریة 2,500,000وقد بلغت قیمتھا  ضمان التسویة وقرار مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالیة
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  ممتلكات والمعدات 7
 

 
 اجھزة ومعدات مباني

األثاث 
 والمفروشات

 تجھیزات
جموع مال واخرى  

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
       :التكلفة أو القیمة

  3,135,160  95,000  820,735  2,219,425 -  2012كانون الثاني  1كما في 
 47,822,050 -  -    47,822,050  اإلضافات 

 (10,000)  - -  (10,000) -  االستبعادات
       

  50,947,210  95,000  820,735  2,209,425  47,822,050  2012كانون األول  31كما في 
            

            :اإلستھالك المتراكم
  876,543  41,184  100,494  734,865 -  2012كانون الثاني  1كما في 

 530,294  19,008    82,080  429,206 - استھالك السنة
 (6,833)  - -  (6,833) -  االستبعادات

       
  1,400,004  60,192    182,574  1,157,238  -  2012كانون األول  31كما في 

            
      :صافي القیمة الدفتریة

  49,547,206  34,808    638,161  1,052,187  47,822,050  2012كانون األول  31كما في 
       
       

  . شراء مبنى لیصبح مقر جدید للشركة، یتم استھالك المباني عند بدء االستخدام 2012تم خالل الربع الثالث من العام 
 

 
 اجھزة ومعدات مباني

األثاث 
 والمفروشات

 تجھیزات
جموع مال واخرى  

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة سوریةلیرة  لیرة سوریة 
       :التكلفة أو القیمة

  3,062,660  95,000  820,735  2,146,925 -  2011كانون الثاني  1كما في 
  72,500 -  -  72,500 -  اإلضافات 

       
  3,135,160  95,000  820,735  2,219,425 -  2011كانون األول  31كما في 

            
            :المتراكماإلستھالك 

  346,083  22,176  18,414  305,493 -  2011كانون الثاني  1كما في 
  530,460  19,008  82,080 429,372 - استھالك السنة

       
  876,543   41,184  100,494  734,865 -  2011كانون األول  31كما في 

            
      :صافي القیمة الدفتریة

  2,258,617  53,816  720,241  1,484,560 -  2011كانون األول  31كما في 
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  موجودات غیر ملموسة 8
 

 المجموع  الربط مع السوق برامج كمبیوتر 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

     :التكلفة أو القیمة
  1,002,000 167,500    834,500  2012كانون الثاني  1كما في 

  306,125 -  306,125  اإلضافات 
     

  1,308,125 167,500    1,140,625  2012كانون األول  31كما في 
    

        :اإلطفاء المتراكم
  373,195  41,865                     331,330  2012كانون الثاني  1كما في 

 237,148 33,492 203,656 إطفاء السنة
     

 610,343 75,357 534,986  2012األول  كانون 31كما في 
     

    :صافي القیمة الدفتریة
 697,782 92,143 605,639  2012كانون األول  31كما في 

     
     
 
  

 المجموع  الربط مع السوق برامج كمبیوتر 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

     :التكلفة أو القیمة
 1,002,000 167,500 834,500  2011كانون الثاني  1كما في 

     
 1,002,000 167,500 834,500  2011كانون األول  31كما في 

    
     :اإلطفاء المتراكم

 172,807 8,373 164,434  2011كانون الثاني  1كما في 
  200,388   33,492                     166,896 إطفاء السنة

     
  373,195  41,865                     331,330  2011كانون األول  31كما في 

     
    :صافي القیمة الدفتریة

  628,805  125,635                  503,170  2011كانون األول  31كما في 
     
     



 شركة سـوریـة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة
 إیضاحات حول البیانات المالیة

  2012كانون األول  31
 

  
17 

 
 وأخرى ذمم دائنة ومصاریف مستحقة غیر مدفوعة 9
 

 2012  2011 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
     

    
  13,350,343         12,661,750 ذمم المستثمرین في الوساطة

  937,058   534,490         حسابات دائنة لجھات حكومیة
  27,300   9,824  مستحقة غیر مدفوعة عمولة السوق

  527,430   760,439 حسابات دائنة أخرى
      

 13,966,503        14,842,131 
    

  
  
 

 رأس المال المدفوع 10
 

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

  
  المبلغ     عدد الحصص    نسبة الملكیة 

  لیرة سوریة         % 
         

 156,000,000    520    52.0  م.م.بنك سوریة والمھجر ش
 70,500,000   235   23.5  .ل.م.بنك لبنان والمھجر لألعمال ش

 15,000,000   50   5.0  إحسان عمر بعلبكي
 15,000,000   50    5.0 أحمد مھران خوندة

 15,000,000   50    5.0  طالل رمزي شعباني
 15,000,000   50    5.0  حبیب أنطون بیتنجانة

 7,500,000    25    2.5  ابراھیم شیخ دیب
 6,000,000    20    2.0  محمد أدیب جود

  _________   _________   ____________ 
  100.0     1,000   300,000,000 
  ________   ________   ___________ 
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  اتاالحتیاطی 11
 

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

توقف ھذا االقتطاع اذا بلغ االحتیاطي ربع رأس المال اال انھ یجوز بموافقة الھیئة العامة للشركة االستمرار في اقتطاع ھذه 
  .رأس مال الشركة كامل النسبة حتى یبلغ مجموع االقتطاعات لھذا االحتیاطي

یستعمل االحتیاطي االجباري لتأمین الحد االدنى للدخل المعین في النظام االساسي للشركة وذلك في السنوات التي التسمح 
  .فیھا ارباح الشركة بتأمین ھذا الحد او لمواجھة نفقات الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الھیئة العامة

  
 2012  2011 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

      
 132,531   3,443,555 ربح السنة 

       
  13,253    344,355  (10%) اجباري احتیاطي

    
:جباريحتیاطي االفیمایلي الحركة على اال      

 2012   2011 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    
كانون الثاني 1الرصید كما في   1,177,571  1,164,318 

 13,253   344,355 اإلضافات خالل السنة
    

كانون االول 31الرصید كما في   1,521,926  1,177,571 
    

  ختیارياالحتیاطي اال - 
من ارباحھا الصافیة  %20للھیئة العامة للشركة ان تقرر سنویا اقتطاع ما ال یزید على ، قانون الشركاتبناء على قانون 

  .عن تلك السنة لحساب االحتیاطي االختیاري
  .وفقا لما تقرره الھیئة العامة للشركة ویجوز توزیعھ كلھ او اي جزء منھ كأرباح على الشركاءیستعمل االحتیاطي االختیاري 

من دة ئالعاح ارباالمن  بالمئة 10اقتطاع   2012 آذار 27بتاریخ اء في اجتماعھا المنعقد ھیئة العامة للشركت القرر
  .2011كانون األول  31 وحتى تاریخ  2010كانون األول  31تاریخ

 2012   2011 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

      
 3,771,330  132,531  ربح السنة

     
 377,133   13,253  (10%) اختیاري  احتیاطي

    
:فیمایلي الحركة على االحتیاطي االختیاري     

 2012   2011 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

كانون الثاني 1الرصید كما في   1,164,318  787,185 
 377,133   13,253 اإلضافات خالل السنة

    
كانون االول 31الرصید كما في   1,177,571  1,164,318 
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 واالستشارات المالیة یرادات الوساطةإ 12
 

 2012   2011 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    
  1,534,555           89,212 بیع/إیرادات عمولة وساطة 
  2,889,636           304,280 شراء/إیرادات عمولة وساطة 

       
            393,492           4,424,191  
    

  
  

 نفقات الموظفین 13
 

 2012   2011 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    
  11,304,165   8,674,935 الرواتب واالجور

  1,152,370   1,096,065 مصروف تأمینات اجتماعیة
  627,264   478,142 تعویض تمثیل 

  59,500   24,000  دورات تدریبیة للموظفین
  1,431,500   1,678,000  مكافآت الموظفین

  -   699,130  رسوم تسجیل وإقامة
   130,462   141,724  اإلشتراكات السنویة

  13,000   13,000  أخرى
        
  12,804,996    14,718,261  
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 مصاریف إداریة وعمومیة 14
 

 2012   2011  
 لیرة سوریة   لیرة سوریة 

    
  1,618,750    1,121,670  رسوم إشتراكات في سوق األوراق المالیة وأعباء حكومیة

  419,100    517,220  واستشارات مصاریف مھنیة وقانونیة
  133,553    221,882  مصاریف كھرباء وماء وھاتف

  599,109    567,280  عموالت مصرفیة وطوابع مالیةمصاریف 
 289,976     180,000  الربط مع السوق مصاریف
 -     3,167  تلف أصولمصاریف 

 72,440    20,295  مصاریف قرطاسیة ومطبوعات
 196,240    201,245  مصاریف تنظیف
 202,992    309,480  مصاریف صیانة
  237,927     345,571 وعمومیة واخرىمصاریف إداریة 

        
  3,487,810     3,770,087  

    
  
  
 

  ضریبة الدخل 15
  

 :ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي
  

 2012   2011  
 لیرة سوریة   لیرة سوریة 

    
 132,531             3,443,555 نتیجة السنة 

      یضاف
  115,000    115,000 نفقات تأسیس

      یطرح
 (69,000)   (92,000) إطفاء نفقات التأسیس
  (15,659,777)     )20,341,581( إیرادات الفوائد (*) 

        
 (15,481,246)    )16,875,026( الخسارة الضریبیة

        
       

  %22    %22 الفعلي الضریبة معدل
  
 

 .تقتطع عند المنبع%  7.5تخضع إیرادات الفوائد لضریبة ریع رؤوس األموال المتداولة بنسبة (*)
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 16
 

) م.م.بنك سوریة والمھجر ش(بتعامالت تجاریة مع المصارف ذات العالقة ) ضمن أعمالھا االعتیادیة(قامت الشركة 
  .بحدود التعامالت التجاریة السائدة

 
 2012   2011  
 لیرة سوریة   لیرة سوریة 
     

    بنود بیان المركز المالي:
:الموجودات        

 15,753,197   13,624,124 حسابات جاریة مدینة 
  91,000,000    44,000,000 ودائع  ألجل

        
        

 2012   2011  
 لیرة سوریة   لیرة سوریة 
     

     عناصر بیان الدخل الشامل:
 3,326,306    5,312,594 مقبوضةفوائد 

       
        
       
 
  

  إلتزامات محتملة  17
 

  الضمانات والكفاالت
 

 بیمو السعودي الفرنسيمتعلقة بكفالة مصرفیة من بنك  2012كانون األول  31لدى الشركة إلتزامات محتملة كما في 
من رأس  %20 لیرة سوریة ألمر ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة بنسبة  60,000,000 م تبلغ قیمتھا.م.ش

  .المال
 

 بیمو السعودي الفرنسيمتعلقة بكفالة مصرفیة من بنك  2011كانون األول  31لدى الشركة إلتزامات محتملة كما في 
  .صندوق ضمان التسویة –لیرة سوریة ألمر سوق دمشق لألوراق المالیة  5,000,000م  تبلغ قیمتھا .م.ش
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 إدارة المخاطر 18
  

والھدف الرئیسي منھا  مستحقة غیر مدفوعة وأخرى ذمم دائنة ومصاریف الشركة المالیة الرئیسیة تتضمنإن مطلوبات 
ونقد وأرصدة لدى الموجودات األخرى بما فیھا (إن موجودات الشركة المالیة . ھو جمع التمویل الالزم للشركة

  .ناجمة عن عملیات الشركة) المصارف
  

التي (إن المخاطر الرئیسیة الناجمة عن أدوات الشركة المالیة ھي مخاطر االئتمان، مخاطر السیولة، ومخاطر السوق 
بمراجعة السیاسات المتعلقة بإدارة ھذه المخاطر كما  المدیرینیقوم مجلس ). تتضمن مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة

  :ھو ملخص أدناه
  

  مخاطر اإلئتمان  . أ
 

تسعى الشركة لتقلیل ھذه المخاطر من خالل . المركز المالي بیانإن المخاطر االئتمانیة محصورة باألصول المالیة في 
 .إیداع أموال الشركة لدى مصارف معتمدة وذات تصنیف ائتماني مرتفع

 
  ألعمالمخاطر ا  . ب

االخطار الناتجة عن الظروف  ومنھابصفة عامة، الوساطة المالیةتنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل تؤثر على قطاع 
تقوم ادارة  .السیاسیة واالقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج االعمال

الشركة بتقییم تلك المخاطر بشكل مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقلیل بقدر االمكان من اثرھا على نتائج االعمال 
  .ز المالي للشركةوالمرك

 
  مخاطر السیولة  . ج
 

 .إن مخاطر السیولة ھي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتھا المالیة عند إستحقاقھا
  :كانون األول 31الجدول التالي یمثل المطلوبات المالیة للشركة حسب تواریخ اإلستحقاق التعاقدیة كما في 

  
  المجموع    شھرأ 6إلى  3من     شھرأ 3أقل من   2012األول  كانون 31كما في 

  لیرة سوریة    لیرة سوریة    لیرة سوریة  
       

 13,966,503  540,169  13,426,334 أخرىو ذمم دائنة ومصاریف مستحقة غیر مدفوعة
        
  13,426,334  540,169  13,966,503 
        
  
  

  المجموع    شھرأ 6إلى  3من     شھرأ 3أقل من   2011األول   كانون 31كما في 
  لیرة سوریة    لیرة سوریة    لیرة سوریة  

       
 14,842,131  256,567  14,585,564 أخرىو ذمم دائنة ومصاریف مستحقة غیر مدفوعة

       
  14,585,564  256,567  14,842,131 
       
 
  مخاطر السوق  . د

 
مالیة نتیجة التغییر في أسعارھا ال األدواتمخاطر السوق بمخاطر تغیر القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة وتتمثل 
  .مخاطر سعر الفائدةوقي ألداة مالیة بمخاطر العملة ویتأثر السعر الس. السوقیة
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 )تتمة( إدارة المخاطر 18

 
  مخاطر العملة  . ه

 
إن الشركة . العمالت االجنبیة تتمثل بتذبذب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیةمخاطر 

 .غیر معرضة لمخاطر العمالت كون جمیع موجوداتھا ومطلوباتھا باللیرة السوریة
 
  
  مخاطر سعر الفائدة  . و
 

لتغیرات في القیمة نتیجة التغیرات في معدالت إن خطر سعر الفائدة ھو احتمال أن تتعرض األدوات المالیة لمخاطر ا
. ألجل والقرض وتتعرض الشركة لخطر سعر الفائدة فیما یتعلق بالودائع.  سعر الفائدة أو تغیرات في الربحیة المستقبلیة

. دیةتحقق الشركة في معدل سعر الفائدة عن طریق مراقبة التغیرات في سعر الفائدة على العمالت التي تتركز فیھا النق
  :یمثل الجدول التالي حساسیة صافي الفوائد نتیجة تغییر في معدل الفائدة

 
  حساسیة صافي إیراد الفوائد في معدل الفائدة) االنخفاض(الزیادة 

 2012 2011 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

10 + 41,699  242,332 
10 - )41,699(  (242,332) 

  
  
 مخاطر أسعار األسھم  . ز

  
  . حقوق الملكیة نتیجة لتغییرات مستویات مؤشرات األسھم دواتاألسھم ھي مخاطر انخفاض القیم العادلة ألمخاطر أسعار 

  
  2012    2011  

  مؤشرات السوق
التغیر في % 

 أسعار األسھم 

التأثیر على 
األرباح 

  والخسائر 

التأثیر على 
حقوق 
    الملكیة

التغیر % 
في أسعار 

 األسھم 

التأثیر على 
األرباح 

  والخسائر 

التأثیر على 
حقوق 
  الملكیة

  لیرة سوریة      لیرة سوریة  لیرة سوریة    
لیرة 

  سوریة
                

 أسھم حقوق الملكیة
  86,032      %10+    163,064  163,064  %10+ للمتاجرة  

       
86,032  

               
 أسھم حقوق الملكیة

  )86,032(  %10-   )163,064(  )163,064(  %10- للمتاجرة  
 

)86,032(  
 
 إدارة رأس المال  . ح
  

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



 شركة سـوریـة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة
 إیضاحات حول البیانات المالیة

  2012كانون األول  31
 

  
24 

ھذا ولم تقم . وإجراء التعدیالت الالزمة علیھا في ضوء تغیرات ظروف العملتقوم الشركة بإدارة ھیكلة رأس المال 
  .ة الحالیةسنالشركة بأیة تعدیالت على األھداف والسیاسات واإلجراءات المتعلقة بھیكلة رأس المال خالل ال

  القیمة العادلة لألدوات المالیة  19
  

  .المالیةتتمثل األدوات المالیة في الموجودات المالیة والمطلوبات 
تتكون الموجودات المالیة من نقد وارصدة لدى المصارف وموجودات مالیة للمتاجرة وموجودات متداولة أخرى، وتتكون 

تختلف  المالیة ال إن القیمة العادلة لألدوات. غیر مدفوعة وأخرى  المطلوبات المالیة من ذمم دائنة ومصاریف مستحقة
  .جوھریا عن قیمتھا الدفتریة

 
  :الشركة التسلسل الھرمي التالي في قیاس واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیةتستخدم 

  .في سوق مالي فعال لموجودات مماثلة) غیر المعدلة(األسعار المدرجة : المستوى األول
إما مباشرة أو  طرق تقییم، حیث أن المدخالت التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة یمكن مالحظتھا: المستوى الثاني

  . بشكل غیر مباشر
طرق تقییم حیث أن المدخالت التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة غیر مبنیة على معلومات سوق : المستوى الثالث

  . ملحوظة
 

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

  
 تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة

  

 
2012 

  
 المستوى األول

 
 المستوى الثاني

 
 المستوى الثالث

 
 المجموع

 لیرة سوریة 
 

 لیرة سوریة
 

 لیرة سوریة
 

 لیرة سوریة
 

 1,630,639 موجودات مالیة للمتاجرة       
 

- - 
 

1,630,639 

      1,630,639 
 

- - 
 

1,630,639 

        
2011 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
 

 - 860,318 موجودات مالیة للمتاجرة
 

- 860,318 

 860,318 - 
 

- 860,318 

  
 




