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 شركة سـوريـة والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية

 الدخل الشامل بيان 
 2016األول  كانون 31للسنة المنتهية في 

 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها  19 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 2016  2015 
 ليرة سورية  ليرة سورية إيضاح 
     
     

     اإليرادات
 589,624  929,126 12 إيرادات الوساطة واالستشارات المالية

 24,319,066  25,050,567 3 إيرادات الفوائد
 7,500  6,000 4 إيرادات موجودات مالية للمتاجرة

 -  245,754 4 إعادة تقييم موجودات مالية للمتاجرة غير محققةأرباح 
 11  17  أخرى

     

 24,916,201  26,231,464  مجموع اإليرادات
     

     المصاريف
 (73,580)  - 4 ادة تقييم موجودات مالية للمتاجرة غير محققةخسائر إع

 (10,777,291)  (15,064,348) 13 نفقات الموظفين
 (2,975,692)  (2,770,717) 7,8 ستهالكات واإلطفاءاتاال

 (4,899,251)  (6,632,890) 14 مصاريف إدارية وعمومية
     

 (18,725,814)  (24,467,955)  مجموع المصاريف
     

 6,190,387  1,763,509   ربح السنة
     

 -  -  األخرىمكونات الدخل الشامل 
     

 6,190,387  1,763,509  الدخل الشامل للسنة
     

     
     
     



 شركة سـوريـة والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية

  بيان التغيرات في حـقــوق الشركـاء
 2016األول  كانون 31لسنة المنتهية في ل

 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها  19 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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االجباريحتياط  اال  رأس المال المدفوع  ختيارياالحتياط  اال   شركاءمجموع حقوق ال  أرباح مدورة    

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

          

            

 341,459,015  33,786,252  3,526,862  4,145,901  300,000,000  2016كانون الثان   1الرصيد ف  

 1,763,509  1,763,509  -  -  - الدخل الشامل للسنة 

 -  (795,390)  619,039  176,351  - (11ت )إيضاح المحول إلى االحتياطيا

          

 343,222,524  34,754,371  4,145,901  4,322,252  300,000,000 2016كانون األول  31الرصيد ف  

          

          

          

          

          

 335,268,628  29,375,360  2,366,406  3,526,862  300,000,000  2015كانون الثاني  1الرصيد في 

 6,190,387  6,190,387  -  -  - الدخل الشامل للسنة 

 -  (1,779,495)  1,160,456  619,039  - (11المحول إلى االحتياطيات )إيضاح 

          

 341,459,015  33,786,252  3,526,862  4,145,901  300,000,000 2015كانون األول  31الرصيد في 

          

  
 

 

 
 



 شركة سـوريـة والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية

 فقات النقدية بيان التد
 2016األول  كانون 31للسنة المنتهية في 

 

 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها  19 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  2016  2015 
 ليرة سورية  ليرة سورية إيضاح 
     

     األنشطة التشغيلية
 6,190,387  1,763,509  السنة ربح 

     التعديالت للبنود التالية :
 (24,319,066)  (25,050,567) 3 إيرادات الفوائد

 -  45,493 7 ممتلكات ومعدات استبعادخسائر 
 2,736,340  2,571,493 7 الممتلكات والمعداتستهالك اصاريف م

 239,352  199,224 8 إطفاء الموجودات غير الملموسةمصاريف 
غير  موجودات مالية للمتاجرة إعادة تقييم خسائر )إيرادات(
 73,580  (245,754) 4 محققة

     

  (20,716,602)  (15,079,407) 
     امليرات ف  رأس المال العالتغ

 (181,785)  670,208  موجودات متداولة أخرى

 (55,600)  3,515,651  أخرىو ذمم دائنة ومصاريف مستحقة غير مدفوعة

     

 (15,316,792)  (16,530,743)  األنشطة التشغيلية المستخدمة ف صاف  التدفقات النقدية 

     

     األنشطة االستثمارية
 (15,500)  (59,000) 7 شراء ممتلكات ومعدات

 28,987,077  25,746,256  فوائد مقبوضة
     

 28,971,577  25,687,256  االستثمارية األنشطةمن صاف  التدفقات النقدية 
     

 13,654,785  9,156,513  في النقد وما في حكمه  الزيادةصافي 
 22,433,527  36,088,312  النقد وما في حكمه في بداية السنة

     

 36,088,312  45,244,825 3 النقد وما ف  حكمه ف  نهاية السنة
     



 شركة سـوريـة والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية
 إيضاحات حول البيانات المالية

 2016كانون األول  31
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 معــلـومـات عن الشركة 1
 

 تم تأسيس شركة سورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية بموجب نظام الترخيص لشركات الخدمات
 .2006آب  28/ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 3942الوساطة المالية رقم /و

تم تعديلها و 2008آذار  17األسواق المالية السورية الشركة الموافقة األولية على التأسيس بتاريخ منحت هيئة األوراق و
 .2008آب  25بتاريخ 

المهجر بتأسيس شركة وساطة مالية محدودة سورية و كما حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي على مساهمة بنك
 .2008أيلول  4التسليف بتاريخ در عن مجلس النقد و( الصا4/م ن/ب423جب القرار رقم )المسؤولية بمو

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

 

 300,000,000برأسمال قدره  2009ي كانون الثان 27تاريخ  15664سجلت الشركة في السجل التجاري تحت الرقم 
 ليرة سورية.

 

/م ( بتاريخ 23األسواق المالية السورية بموجب القرار رقم ) ص النهائي من قبل هيئة األوراق وتم منح الشركة الترخي
 ذلك لممارسة النشاطات التالية:و ،ةبتحرير رأسمال الشرك شركاءال ، حيث قام2009شباط  23

 

 نشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالية.وتحليل و تقديم االستشارات  -
 لحساب الغير.األوراق المالية لحساب الشركة و الوساطة في  -
 إدارة اإلصدارات األولية دون تعهد بالتغطية.  -
 إدارة االستثمار.  -
 

الحفظ قاصة وعلى العضوية لدى مركز المو لدى سوق دمشق لألوراق المالية كما حصلت الشركة على العضوية
 .2009نيسان  26/ تاريخ 278المركزي بموجب القرار رقم /

 

 /م الصادر عن هيئة األوراق واألسواق المالية.105بقرار رقم  2009تشرين األول  25باشرت الشركة أعمالها في 
 
 

 أسس اإلعداد والسيـاسات المـحـاسبـيـة الهامة 2
 

 المالية بياناتأسس إعداد ال 2.1
 

 .وتفسيراتها المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية اتالبيانتم إعداد 

 للشركة. تشغيلالمالية بالليرات السورية والتي تمثل عملة ال البياناتتم عرض 

اريخ ستثناء الموجودات المالية للمتاجرة والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاب المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية البياناتتم إعداد 
 المالية. بياناتال
 

بعد األخذ بعين االعتبار أحدث مؤشر رسمي ألسعار المستهلك والمؤشرات النوعية األخرى، ال يعتبر االقتصاد التي تعمل 
 به الشركة اقتصاداً ذا تضخم مرتفع.



 شركة سـوريـة والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية
 إيضاحات حول البيانات المالية

 2016كانون األول  31
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 2
 

 يرات ف  الســياسـات المحاسـبـيـةالتغـ 2.2
 

 التفسيرات والمعايير الجديدة والمعدلة 

قامةت هةإ ماابةةة لت ةل التةإ تةخ اسةت  اماا يةإ السة ة السةابةة   إن السياسات المحاسبية المتبعةة يةإ إاة ا  البيا ةات الماليةة

  لةةخ تةةةخ 2016 ةةا ين النةةا إ  1بتابيةةب بعةةم المعةةايية يالتعةة يرت ويل مةةةب يالتةةإ ابةةبحت  ايةة ب ابتةة ا  مةةن  لشةةة ةا

بالتابيب المب ة وي معياة اي تفسية اي تع يل من المعايية البا ةب يغيةة  اية ب التابيةب  ا ةر الةةغخ مةن تابيةب  شة ةال

اي ا ائاةا  شةة ةة هاخ ا ر المة ة  المةالإ ل ، إال ا ه ليس لاا ان2016ه ه المعايية يالتع يرت الج ي ب ويل مةب يإ ااخ 

 ع يل ج ي  مبي ة ا  اه:المالإ  إن ابيعة يانة  ل معياة اي ت
 

 الحسابات التنظيمية المؤجلة - 14معيار التقارير المالية الدولي رقم  

هي معياة ا تياةي يسةم  ل م شة ب التةإ ت أةش ا شةاتاا إلةر اسةعاة محة  ب  14إن معياة التةاةية المالية ال يلإ ةقخ 

وةب ب الحسابات الت ظيمية المؤج ةة ا ة  تب ةإ  بميجب قيا ين باالستمةاة بتابيب معظخ السياسات المحاسبية الحالية

يجةب ان  14معايية التةاةية المالية ال يلية ل مةب اويلر  إن الم شآت التإ تتب ةر معيةاة التةةاةية الماليةة الة يلإ ةقةخ 

ت تعةم الحسابات الت ظيمية المؤج ة  ب ي  مستة ة يإ بيان المة   المالإ يتعةم الحة ة يإ اةب ب هة ه الحسةابا

 ب ي  مستة ة يإ بيان ال  ل الشةامل  يتا ةب المعيةاة اايبةا  اةن ابيعةة االسةعاة المحة  ب بميجةب قةيا ين ل م شة ب 

بإاة ا  بيا اتاةا الماليةة  تةةيخ ابةرا  شةة ةا اتاةا الماليةة  يحيةن ان اليال اة المتع ب باا، يانة تح ي  االسعاة ا ةر بي

ه ا المعياة ال ي ابةب اا غية مةتباة ب ي ا شاة  اأعة وسعاة مح  ب، يإن ييب معايية التةاةية المالية ال يلية، يا 

 ة شة ا ر ال

 

 االرتباطات المشتركة: المحاسبة عن االستحواذ على الحصص - 11 تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 

العم يات المشتة ة ال ي يةةيخ بمحاسةبة  من المشاةل يإ 11تتا ب التع يرت ا ر معياة التةاةية المالية ال يلإ ةقخ 

االستحيا  ا ر حبص يإ ام ية مشتة ة، حين يش ل  شاا العم ية المشةتة ة مشةةيأ اامةال، بة ن يابةب المبةا   

  تيأةة  التعةة يرت ايأةةاا بةة ن الحبةةة 3المرئمةةة لمحاسةةبة تجميةةش اوامةةال يةةإ معيةةاة التةةةاةية الماليةةة الةة يلإ ةقةةخ 

عم يةة المشةرتة ة ال يةتخ إاةا ب قياسةاا ا ة  االسةرتحيا  ا ةر حبةرة إأةايية يةإ  فةرس العم يةات المم ي ة مسةبةاا يةإ ال

بااأاية إلر  لل، تمت إأاية استن ا  ل ااب معياة التةةاةية الماليةة  .المشتة ة المشرتة ة يإ حرال االحتفاظ بالسرياةب

اواةةا  التةإ تتشةاةل السةياةب، بمةا يياةا الم شة ب من اجل تح ي  ان التعة يرت ال ت ابةب ا ة ما ت ةين  11ال يلإ ةقخ 

التةةإ تعةة  التةةةاةية، تةةةش تحةةت السةةياةب المشةةتة ة مةةن  فةةس الاةةة  المسةةياة ال اةةائإ  ت ابةةب التعةة يرت ا ةةر  ةةل  مةةن 

االستحيا  اويلإ لحبة يإ العم يةة المشةتة ة ياسةتحيا  اي حبةص إأةايية يةإ  فةس العم يةة المشةتة ة يت ةين  اية ب 

بسةةبب اةة خ يجةةي  اسةةتحيا  ا ةةر حبةةة يةةإ ام يةةة  شةةة ة ه التعةة يرت اي انةةة ا ةةر البةة نة مسةةتةب إ  لةةيس لاةة التابيةةب

 مشتة ة  رل الس ة  

 

: توضيح الطرق المقبولة 38ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  

 لالستهالكات واالطفاءات

يهي ان  38يمعياة المحاسبة ال يلإ ةقخ  16ياة  يإ معياة المحاسبة ال يلإ ةقخ تيأ  ه ه التع يرت المب ا ال
االيةا ات تع س  ما الم ايش االقتبا ية المتيل ب من تشغيل المشةيأ )يال ي يش ل اوبل ج   م ه( ب ال من الم ايش 

يب الةائخ ا ر اايةا ات ال يم ن االقتبا ية التإ يتخ استار اا من  رل است  اخ اوبل  ي تيجة ل لل، يإن اوس 
است  امه يإ استارل الممت  ات ياآلالت يالمع ات، ييم ن ان يست  خ يإ حاالت مح ي ب ج ا يإ إافا  اوبيل غية 

ال تست  خ اوس يب الةائخ  شة ة ظةاا ون ال شة ة إ  يليس لاا اي انة ا ر الالم ميسة  تابب ه ه التع يرت ب نة مستةب
 ةا ات يإ استارل ابيلاا غية المت ايلة ا ر ااي
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )تتمة(  2.2
 

 : طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة27تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  

شآت باست  اخ اةيةة حةيب الم  ية يإ محاسبة االستنماةات يإ الشة ات التابعة يالمشاةيش تسم  ه ه التع يرت ل م 
المشتة ة يالشة ات ال مي ة يإ البيا ات المالية الم فب ة ال ابة باا  الم شآت التإ تابب معايية التةاةية المالية ال يلية 

ية الم فب ة يجب ان تابب ه ا التغيية ب نة ةجعإ  ليس لا ه يا تاةت ان تغية إلر اةيةة حةيب الم  ية يإ بيا اتاا المال
  شة ةي انة ا ر الالتع يرت ا

 

 (:2014الى  2012التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية )دورة  -

 ه ه التحسي ات تتأمن:
 

  البيش يالعم يات غية المستمةب: اوبيل غية المت ايلة المحتفظ باا بةسخ 5معياة التةاةية المالية ال يلإ ةقخ  ◄
 : او يات المالية: اايباحات7معياة التةاةية المالية ال يلإ ةقخ  ◄
 : م ايش الميظفين19معياة المحاسبة ال يلإ ةقخ  ◄
 : التةاةية المالية المةح ية34معياة المحاسبة ال يلإ ةقخ  ◄

 

  شة ة ه التع يرت اي انة ا ر الليس لا
 

 : مبادرة اإلفصاح:1لمحاسبة الدولي رقم التعديالت على معيار ا 
 

 1"اةم البيا ات المالية" ال تغية جيهةياا معياة المحاسبة ال يلإ ةقخ  1التع يرت ا ر معياة المحاسبة ال يلإ ةقخ 
 بل تيأ  المتا بات الحالية ل معياة  ه ه التع يرت تيأ :

 

 1 متا بات اوهمية ال سبية يإ معياة المحاسبة ال يلإ ةقخ ◄
 يبيان المة   المالإ يم ن اةأاا بش ل م فبل ال  ل الشامل ان ب ي  مح  ب يإ بيان ◄
 ان الم شآت ل ياا المةي ة يإ تةتيب اةم اايأاحات حيل البيا ات المالية ◄
ان الحبة من ال  ل الشامل يإ الشة ات ال مي ة يالمشاةيش المشتة ة التإ يتخ معالجتاا محاسبياا باةيةة  ◄

ية يجب اةأاا بش ل مجمش يإ ب   ياح ، يتب يفاا إلر ب ي  سيتخ إاا ب تب يفاا الحةاا إلر حةيب الم  
 اوةبا  يال سائة يا ةى لن يتخ إاا ب تب يفاا الحةاا إلر االةبا  يال سائة 

 

المالإ اريبا ا ر  لل، يإن التع يرت تيأ  المتا بات التإ تابب ا   اةم مجاميش يةاية إأايية يإ بيان المة   
  شة ة ه التع يرت اي انة ا ر ال  ليس لاال  ل الشامليبيان 

 

منشآت االستثمار:  28، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 12و 10التعديالت على معياري التقارير المالية الدوليين رقم  

 المالية: البياناتتطبيق استثناء توحيد 

  10ستن ا  م شآت االستنماة يإ معياة التةاةية المالية ال يلإ ةقخ تت ايل التع يرت المسائل التإ ظاةت ا   تابيب ا
ان ااافا  من اةم بيا ات مالية ميح ب ي ابب ا ر  10تيأ  التع يرت ا ر معياة التةاةية المالية ال يلإ ةقخ 

 .لاا بالةيمة العا لةالم ش ب اوخ التابعة لم ش ب استنماة، ا   قياخ م ش ب االستنماة بةياس جميش الشة ات التابعة 
 

ة التابعة لم ش ب استنماة شة تيأ  ان ال 10اريبا ا ر  لل، يإن التع يرت ا ر معياة التةاةية المالية ال يلإ ةقخ 
يالتإ ليست م ش ب استنماة بح   اتاا يتة خ   مات مسا  ب لم ش ب االستنماة هإ يةا التإ يتخ تيحي  بيا اتاا المالية  جميش 

 28و ةى التابعة لم ش ب االستنماة تةاس بالةيمة العا لة  تسم  التع يرت ا ر معياة المحاسبة ال يلإ ةقخ الشة ات ا
ل مستنمة، ا   تابيب اةيةة حةيب الم  ية، بإبةا  قياس الةيمة العا لة ال ي تابةه م ش ب استنماة  مي ة اي مشةيأ 

 شة ة إ يليس لاا اي ت نية ا ر الع يرت ب نة ةجعتابب ه ه الت .مشتةل ا ر حبباا يإ شة اتاا التابعة
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةاإلعداد وأسس 2   
 

 المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وغير نافذة التطبيق  2.3
 

ة، تعتزم شركلل تطبيق حتى تاريخ اصدار البيانات الماليةفيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة أو المعدلة الصادرة وغير نافذة لل
 .تطبيق هذه المعايير، إن لزم االمر، عندما تصبح سارية المفعول شركةال

 

  األدوات المالية– 9معيار التقارير المالية الدول  رقم  -
 

التةاةية المالية ال يلإ ةقخ ( ال س ة ال اائية من معياة IASB، اب ة مج س معايية المحاسبة ال يلية )2014يإ تمي  
االاتةا  يالةياس ي ل ااب اةات  او يات المالية  39او يات المالية ليحل محل المعياة المحاسبإ ال يلإ ةقخ  9

 اية الجيا ب النرنة لمشةيأ  9  يجمش معياة التةاةية المالية ال يلإ ةقخ 9السابةة لمعياة التةاةية المالية ال يلإ ةقخ 
 اي   9او يات المالية: التب ي  يالةياس، يت  إ الةيمة يمحاسبة التحيا  إن معياة التةاةية المالية ال يلإ ةقخ  محاسبة

، مش السما  بالتابيب المب ة له  باستن ا  2018 ا ين النا إ  1بع  يإ اي ل تابيب ا ر الفتةات الس يية التإ تب ا 
ة ةجعإ، إال ان اةم مع يمات المةاة ة ليس إل امياا  بال سبة لمحاسبة محاسبة التحيا، يجب تابيب ه ا المعياة ب ن

 التحيا، يتخ تابيب متا بات المعياة ا ر اساس مستةب إ، مش بعم االستن ا ات المح  ب 
 

 

 اإليرادات من العقود مع الزبائن - 15معيار التقارير المالية الدولي رقم  

اسس المعياة ل مي ج من  مس  ايات ل محاسبة ان  .2014يإ اياة  15ةقخ  تخ إب اة معياة التةاةية المالية ال يلإ
ان  شة ةليع س المب غ ال ي تتيقش الاايةا ات ال اتجة ان العةي  المبةمة مش ال بائن  ييةا ل معياة يتخ االاتةا  باايةا  

ت الج ي  سيحل محل جميش متا بات معايية ي ين لاا حب ييه مةابل الس ش اي ال  مات المة مة ل  بائن  إن معياة اايةا ا
التةاةية المالية ال يلية الحالية المتع ةة باالاتةا  باايةا ات  يتا ب المعياة التابيب ب نة ةجعإ  امل اي ب نة ةجعإ 

   مش السما  بالتابيب المب ة  2018 ا ين النا إ  1مع ل ل فتةات الس يية التإ تب ا يإ اي بع  
 

 

: البيع أو المساهمة باألصول 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10ى معيار التقارير المالية الدولي رقم التعديالت عل 

 بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشاريعه المشتركة:

ان بالتعامل مش ية  28يمعياة المحاسبة ال يلإ ةقخ  10تت ايل التع يرت التباين بين معياة التةاةية المالية ال يلإ ةقخ 
السياةب ا ر شة ة تابعة تخ بيعاا اي المساهمة باا لبال  شة ة  مي ة اي مشةيأ مشتةل  تيأ  التع يرت ان الةب  

يإ معياة التةاةية المالية  معة  اي ال ساةب ال اتجة ان بيش ابيل اي المساهمة باا يالتإ تمنل امل تجاةي،  ما هي
اي مشةياه المشتةل، يتخ االاتةا  به بش ل  امل  بي ما اي ةب  اي  ، بين المستنمة يشة ته ال مي ة3ال يلإ ةقخ 

لمستنمة غية  ساةب  اتجة ان بيش اي المساهمة ب بيل ال تمنل امل تجاةي، يتخ االاتةا  باا يةا بح ي  حبص ا
 فا  ه ه ال مي ة اي المشةيأ المشتةل  قاخ مج س معايية المحاسبة ال يلية بت جيل تاةيخ  شة ة ي الب ة يإ ال

 ا ر اساستابةاا التع يرت إلر اجل غية مسمر، يل ن الم ش ب التإ تتب ر تابيب ه ه التع يرت بيقت مب ة يجب ان 
 مستةب إ  

 
 

 مبادرة اإلفصاح - 7التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 

ج   من مبا ةب اايبا  لمج س معايية بيان الت يةات ال ة ية هإ  7إن التع يرت ا ر معياة المحاسبة ال يلإ ةقخ 
المحاسبة ال يلية يالتإ تتا ب من الم ش ب تة يخ اايباحات التإ تم ن مست  مإ البيا ات المالية من تةييخ التغيةات يإ 

  ا   الما يبات ال اتجة ان او شاة التميي ية، بما يإ  لل التغيةات ال اتجة ان الت يةات ال ة ية يالتغيةات غية ال ة ية
تابيب التع يرت ل مةب اويلر، ال يا ب من الم شآت تييية مع يمات مةاة ة ل فتةات السابةة  ه ه التع يرت  اي ب 

، مش السما  بالتابيب المب ة  إن تابيب ه ه 2017 ا ين النا إ  1ل تابيب ل فتةات المالية التإ تب ا يإ اي بع  
 ة شة من قبل التة يخ إيبا  اأايإ التع يرت سي تج ا ه 

 

 االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة  - 12التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 

تيأ  التع يرت ب ن الم ش ب يجب ان ت    بعين االاتباة ييما إ ا  ان الةا ين الأةيبإ يح  من مبا ة الةب  ال اأش 
ن اقتاااات من استة ا ات الفةيقات الأةيبية المؤقتة الةاب ة لرقتااأ  اريبا ا ر ل أةيبة، مما ق  يؤ ي الر ح ي

 لل، يإن التع يرت تيية تيجياات حيل  يفية قياخ الم شاب بتح ي  اوةبا  المستةب ية ال اأعة ل أةيبة يتشة  الحاالت 
 من قيمتاا ال يتةية  التإ يتأمن يياا الةب  ال اأش ل أةيبة استة ا ا لبعم الميجي ات ب  نة

يتيجب ا ر الم شآت تابيب ه ه التع يرت ب نة ةجعإ  يل ن ا   التابيب اويلإ لا ه التع يرت، يإن التغيية ا ر 
الةبي  االيتتاحإ لحةيب الم  ية وق خ يتةب مةاة ة يتخ االاتةا  به يإ الةبي  االيتتاحإ لألةبا  المحتج ب )اي يإ 

يب الم  ية،  ما هي م اسب(، ب ين تي يش التغيية بين الةبي  االيتتاحإ لألةبا  المحتج ب م ين آ ة من م ي ات حة
إن ه ه التع يرت  يالم ي ات او ةى لحةيب الم  ية  الم شآت التإ تابب ه ا االافا  يجب ا ياا االيبا  ان  لل 

سما  بالتابيب المب ة  ييإ حال ابةت الم ش ب مش ال 2017 ا ين النا إ  1 اي ب ل فتةات الس يية التإ تب ا يإ اي بع  
 ة شة ه التع يرت اي ت نية ا ر الالتع يرت لفتةات سابةة، يجب ا ياا اايبا  ان  لل  ال يتيقش ان ي ين لا 
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  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 غير نافذة التطبيق )تتمة(ومعايير المحاسبة الدولية المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس  2.3

 
 تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم - 2التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

ال يش ا ر اساس اوساخ  2اب ة مج س معايية المحاسبة ال يلية تع يرت ا ر معياة التةاةية المالية ال يلإ ةقخ 
ت نية شةيا االستحةاب ا ر قياس معامرت ال يش ا ر اساس اوساخ التإ يتخ يالتإ ت ايلت نرن جيا ب ةئيسية: 

تسييتاا  ة ا، تب ي  معامرت ال يش ا ر اساس اوساخ ا  ما يتةتب ا ر بايإ مب غ التسيية الت اخ أةيبة 
اوساخ الر تغيية مةتاعة، يالمعالجة المحاسبية يإ الحالة التإ يؤ ي يياا التع يل ا ر شةيا معام ة  يش ا ر اساس 

 يإ تب ي  ه ه المعام ة من معام ة يتخ تسييتاا  ة ا الر معام ة يتخ تسييتاا باست  اخ ا يات حةيب الم  ية 
ا   الب   بالتابيب، يجب ا ر الم شآت الةياخ بتابيب التع يرت من  ين إاا ب اةم الفتةات السابةة، إال ا ه يسم  

لتابيب لجميش التع يرت النرنة مش تياية شةيا ا ةى  إن ه ه التع يرت  اي ب بالتابيب ب نة ةجعإ يإ حال  ان ا
مش السما  بالتابيب المب ة  ال يتيقش ان ي ين  2018 ا ين اويل  1ل تابيب ل فتةات الس يية التإ تب ا يإ اي بع  

 ة  شة ه التع يرت اي ت نية ا ر اللا 
 

 عقود اإليجار - 16معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

يال ي حل محل معياة المحاسبة ال يلإ ةقخ  2016يإ  ا ين النا إ  16تخ اب اة معياة التةاةية المالية ال يلإ ةقخ 
تح ي  ييما إ ا  ا ت االتفاقية تتأمن اة   4اةي  اايجاة، يتفسية لج ة تفسيةات التةاةية المالية ال يلية ةقخ  17

 27الحياي ، يتفسية لج ة تفسيةات المعايية ةقخ  –اايجاة التشغي إ  15لمعايية ةقخ ايجاة، تفسية لج ة تفسيةات ا
يح    16تةييخ جيهة العم يات التإ ت ايي ا ر الش ل الةا ي إ لعة  اايجاة  إن معياة التةاةية المالية ال يلية ةقخ 

من المست جةين ان يةيميا بالمحاسبة مبا   االاتةا  يالةياس يالعةم ياايبا  ال اص بعةي  االيجاة، ييتا ب 
ان جميش اةي  االيجاة ييب  مي ج ميح  أمن بيان المة   المالإ بش ل مشابه ل محاسبة ان اةي  اايجاة 

  يتأمن المعياة استن ائين ييما يتع ب باالاتةا  باايجاة يهما استئجاة 17التميي ية ييب معياة المحاسبة ال يلإ ةقخ 
الةيمة )منل اجا ب الحاسب الش بإ( ياةي  االيجاة قبيةب اوم  )اةي  االيجاة لم ب س ة اي  الميجي ات م  فأة

 )الت اخ االيجاة( وقل من س ة(  يإ تاةيخ الب   باايجاة، يةيخ المست جة باالاتةا  بالت اخ متع ب ب يش االيجاة

 المست جةين  اخ اوبل(  يتيجب ا رحب است  اخ اوبل المست جة  رل يتةب اايجاة )حب است  يمنل يب بل

 است  اخ اوبل  حب ا ر االستارل يمبةي  اايجاة الت اخ ا ر بمبةي  الفائ ب م فبل بش ل االاتةا 
 

يجب ا ر المست جةين إاا ب قياس الت اخ االيجاة ا   يقيأ اح ان معي ة )منل التغية يإ م ب اايجاة اي التغية يإ 
ة  تيجة التغية يإ مؤشة اي مع ل مست  خ لتح ي  قيمة ه ه ال يعات(  يةيخ المست جة  يعات االيجاة المستةب ي

 باالاتةا  بمب غ إاا ب قياس الت اخ االيجاة  تع يل ا ر حساب حب است  اخ اوبل 
ان لخ تتغية بش ل جيهةي  16المحاسبة ان اةي  اايجاة بال سبة ل مؤجة ييب معياة التةاةية المالية ال يلية ةقخ 

  يستمة المؤجة بتب ي   اية اةي  االيجاة باست  اخ  فس مب ا 17المحاسبة الحالية ييب معياة المحاسبة ال يلإ ةقخ 
 يالتميي  بين  ياين من االيجاة: التميي إ يالتشغي إ  17التب ي  المتبش يإ معياة المحاسبة ال يلإ ةقخ 

من المؤجة يالمست جة الةياخ بإيباحات ا نة مما يتا به معياة  ايأاا  16يتا ب معياة التةاةية المالية ال يلإ ةقخ 
 اي  ل تابيب ل فتةات الس يية التإ تب ا يإ اي بع   16  إن معياة التةاةية المالية ال يلإ ةقخ 17المحاسبة ال يلإ ةقخ 

اةية المالية ال يلإ ةقخ مش السما  بالتابيب المب ة يل ن ليس قبل تابيب الم ش ب لمعياة التة 2019 ا ين النا إ  1
  ل مست جة ال ياة بتابيب المعياة إما ب نة ةجعإ  امل اي ب نة ةجعإ مع ل  تسم  اوح اخ اال تةالية ل معياة 15

  ببعم االافا ات 
 

 أهـم االجتهادات والـتقـديـرات الـمحـاسـبـيـة  2.4
 

االيرادات والمصااريف  قيمةيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في إن عملية إعداد البيانات المالية  تتطلب من إدارة الشركة الق
الماليااة. إن عاادم التأكااد المتضاامن فااي اجتهااادات  بياناااتزامااات المحتملااة فااي تاااريخ الوالموجااودات والمطلوبااات وااللت

 قبل.وتقديرات اإلدارة قد يؤدي الى تعديالت هامة في القيم الحالية للموجودات والمطلوبات المقدرة في المست
 

لتعديل  قد تؤديإن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى بتاريخ بيان المركز المالي والتي 
 :يلي هي كماجوهري في القيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة 
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  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 )تتمة( هـم االجتهادات والـتقـديـرات الـمحـاسـبـيـةأ  2.4
 

 انخفاض قيم الموجودات غير المالية
. وإذا وجد أي قيمة األصل تدنيبتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية  بيان المركز الماليالشركة في تاريخ تقوم 

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

 

في تاريخ كل بيان مركز مالي، يتم تقييم ما إذا كانت توجد أية داللة على أن خسارة تدني تم االعتراف بها في السنوات 
قة ألصل، عدا الشهرة، لم تعد توجد أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة، تقوم الشركة بتقييم المبلغ القابل الساب

 لالسترداد لذلك األصل.
 

هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل يجب عكس خسارة التدني المعترف بها ألصل فقط إذا كان 
تراف بآخر خسارة في تدني القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك، تتم زيادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغه لالسترداد منذ االع
 القابل لالسترداد. 

 

 مبدأ االستمرارية

العمل على أساس مبدأ االستمرارية. وعلى الرغم من في الستمرار على االشركة  قدرةقامت إدارة الشركة بتقدير مدى 
متأكدة من أن  الشركة حالة عدم التيقن المستقبلية، فإن إدارةو التي تمر بها الجمهورية العربية السوريةحالة عدم االستقرار 

وعالوة على ذلك، فإن المنظور.  يالمستقبل المدى لعمل فيباستمرار الاالكافية لتساعدها على الموارد  لديهاالشركة 
ن تثير شكوكاً هامة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة اإلدارة ليست على دراية بأية أمور جوهرية من الممكن أ

 عليه، فقد تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية. بناءً مستمرة. 
 

 أهـم الســياسـات المحاسـبـيـة   2.5
 

 تـحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف .أ
 

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

 

 تقديم خدمات 
يتحقق اإليراد الناتج عن اإلستشارات المالية عند االنتهاء من تقديم الخدمة وعن عموالت التداول عند إكمال كل 

 معاملة.
 

  الـفـوائـد 

 ستخدام سعر الفائدة الفعلي.إعند استحقاقها بيتم تحقيق االيراد من الفوائد 

   التوزيعات عن االستثمارات 

 يتحقق اإليراد عند أحقية الشركة فى استالم هذه التوزيعات.
 

 ضريبة الدخل .ب

 

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

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

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

 تاريخ المركز المالي.

ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية  يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ المركز المالي
 االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئياً أو كلياً.
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 2

 

 )تتمة(الســياسـات المحاسـبـيـة أهـم  2.5

 

 الموجودات المالية للمتاجرةج.  
 

الموجودات المالية للمتاجرة عند شرائها بالتكلفة ويعاد قياسها فيما بعد بالقيمة العادلة. تسجل األرباح أو الخسائر تسجل 
 المحققة وغير المحققة في بيان الدخل الشامل.

 ذمم دائنة ومستحقاتد.    

ستغلة سواء تمت أم لم تتم المطالبة بها يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات الم
 من قبل المورد.

 
 ممتلكات ومعداته.    

يتم اظهار الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد خصم اإلستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتم تغيير طريقة استهالك 
ة المستقبلية المتضمنة فيها وتعالج هذه الممتلكات والمعدات وعمرها الزمني عند تغير نمط استهالك المنافع االقتصادي

 التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي.

يتم الغاء االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصادية متوقعاة مان اساتخدامه أو اساتبعاده.  أياة 
باين عوائاد اساتبعاد األصال وقيماة األصال المساتبعد.  أرباح أو خسائر تنجم عن إساتبعاد األصال تحتساب علاى أنهاا الفارق

التاي تام  تسجل هذه األرباح أو الخساائر فاي بياان الادخل الشاامل ضامن بناد إيارادات أو مصااريف أخارى فاي نفاس الفتارة
 ال يتم استهالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل. .استبعاد األصل فيها

 ستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات التالية:يحسب اال

 سنوات 5       التجهيزات والمعدات 

 سنوات 10     المفروشات المكتبية  و األثاث 

 ةسن 20          المباني 
 

 الموجودات غير الملموسةو.    
 

ا بالتكلفة وفيما بعد يتم تقييمها بالتكلفة مطروحا منها أية مخصصات يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة عند شرائه
لإلطفاء وأية مخصصات متعلقة بتدني قيمتها. ويتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة 

 غير محددة.
 

يقيد اإلطفاء في بيان الدخل الشامل.  أما يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر و
الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ البيانات المالية ويتم 

دات تسجيل أي تدني في قيمتها في بيان الدخل الشامل.  كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجو
في نهاية كل سنة ويتم إجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة.  يتم تغيير طريقة إطفاء األصل غير الملموس وعمره 

وتعالج هذه التغييرات  ،المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيه كلما كان ذلك ضروريا إطفاءالزمني عند تغير نمط 
بي، كما تسجل مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في على أنها تغييرات في التقدير المحاس

 بيان الدخل الشامل مع العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعة.
 

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

 سنوات 5   برامج الكمبيوتر 
 سنوات 5   الربط مع السوق 

 



 شركة سـوريـة والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية
 البيانات المالية إيضاحات حول

 2016كانون األول  31
 

 

13 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 2
 

 )تتمة(الســياسـات المحاسـبـيـة أهـم  2.5
 

 تدن  قيم الموجودات غير الماليةز.    

بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية تدني قيمة األصل. وإذا وجد أي مؤشر  تقوم الشركة في تاريخ البيانات المالية
من هذا النوع، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد لألصل. في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من القيمة 

 ابلة لالسترداد.القابلة لالسترداد يتم االعتراف بتدني قيمة األصل حتى تعادل القيمة الق

في تاريخ كل بيان مركز مالي، يتم تقييم ما إذا كانت توجد أية داللة على أن خسارة تدني معترف بها ألصل في السنوات 
عدا عن الشهرة، لم تعد توجد أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة، تقوم الشركة بتقييم المبلغ القابل  ،السابقة

 لالسترداد لذلك األصل.

يجب عكس خسارة التدني المعترف بها لألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل 
القابل لإلسترداد منذ اإلعتراف بآخر خسارة في تدني القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك يجب زيادة المبلغ المرحل لألصل 

 .إلى مبلغه القابل لإلسترداد

 
 عتراف بالموجودات والمطلوبات الماليةإلغاء االح.    

 

 األصول المالية 
 

 –يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المتشابهة 
 حسب مقتضى الحال( عند:

 انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي، أو -
ستالم التدفقات النقدية لألصل المالي، أو تحمل مسؤولية دفع التدفقات النقدية بالكامل االحقوق ب بنقل شركةقيام ال -

بنقل جميع مخاطر  شركةلطرف ثالث حال استالمها بدون تأخير جوهري من خالل ترتيبات تحويل، وإما )أ( قيام ال
نقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ب شركةقم التومنافع ملكية األصل المالي بشكل جوهري، أو )ب( إذا لم 

 بتحويل السيطرة على األصل. تاألصل المالي بشكل جوهري، لكن قام
 

قيم فيما إذا ت افي ترتيبات تحويل، فإنه تدخل ابنقل حقوق استالم التدفقات النقدية ألصل أو أنه شركةقوم التعندما 
بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية  شركةقم الت بمخاطر ومنافع ملكية األصل والى أي مدى. إذا لم تاحتفظ

ستمر باالعتراف باألصل المنقول إلى حد ت شركةاألصل بشكل جوهري، ولم تحول السيطرة على األصل المنقول، فإن ال
منقول وااللتزام أيضاً باالعتراف بااللتزام المصاحب. يتم تقييم األصل ال شركةقوم التالمستمرة. في هذه الحالة،  امشاركته

 .شركةالمصاحب على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات المحتفظ بها من قبل ال
 

يتم تقييم المشاركة المستمرة التي لها شكل ضمان لألصل المنقول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو أكبر قيمة يمكن أن 
 ، أيهما أقل.ادفعه شركةيطلب من ال

 

 االلتزامات المالية 

تبعاد االلتزام المالي عند انقضائه أو إلغائه أو انتهاء مدته. عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط يتم اس
مختلفة، يتم محاسبة هذا التعديل على أنه انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جديد ويتم االعتراف 

 ل.بالفرق كربح أو خسارة في بيان الدخل الشام
 

 النقد وما ف  حكمهي.    

لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه على النقد واالرصدة  النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة 
 اشهر من تاريخ االستحقاق األصلي.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و     2
 
 )تتمة(بـيـة الســياسـات المحاسـأهـم   2.5

 
 التعامالت بالعمالت األجنبيةك.    

يتم تسجيل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث هذه التعامالت ويتم 
ز المالي تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية بأسعار صرف العمالت األجنبية السائدة في تاريخ بيان المرك

المعلنة من قبل مصرف سورية المركزي. يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل إلى العملة الرئيسية للشركة 
 في بيان الدخل الشامل.

 
 إن الليرة السورية هي عملة إظهار البيانات المالية والتي تمثل العملة الرئيسية للشركة.

 
 التقاص ل.   

الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي فقط عندما  يتم إجراء تقاص بين
 ق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.يتحقلتتوفر الحقوق القانونية الملزمة والنية لتسويتها على أساس التقاص 
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 المصارفنقد وأرصدة لدى    3

 يلي :  المصارف مما األرصدة لدىيتألف النقد و -
 2016  2015 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 1,700  2,900  نقد في الخزينة
 3,662,365  3,180,391 لدى البنوك حسابات جارية
 6,683,570  14,788,610 لدى البنوك )ارصدة  ذمم المستثمرين في الوساطة( حسابات جارية
 6,740,677  2,442,654 البنك المركزي تسوية - حسابات جارية

 19,000,000  24,830,270 من ثالثة اشهر قلاستحقاقها األصلي أ ألجل لدى البنوك ودائع
 260,000,000  260,000,000 استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة اشهر ألجل لدى البنوك ودائع

    

 305,244,825  296,088,312 
    

بمعدل فائدة وسطي  ليرة سورية 25,050,567مبلغ  2016ى البنوك خالل عام بلغت ايرادات الفوائد عن ودائع لد
بمعدل  ليرة سورية 24,319,066مبلغ  2015 في حين بلغت ايرادات الفوائد عن ودائع لدى البنوك خالل عام 10%

 .%10فائدة وسطي 
 

 الية:التدفقات النقدية على األرصدة الت بيانما في حكمه المدرج في يتضمن النقد و -
 

 2016  2015 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 1,700  2,900  نقد في الخزينة
 3,662,365  3,180,391 لدى البنوك حسابات جارية
 6,683,570  14,788,610 لدى البنوك )ارصدة مستثمري الشركة( حسابات جارية
 6,740,677  2,442,654 البنك المركزي تسوية - حسابات جارية

 19,000,000  24,830,270 من ثالثة اشهر قلاستحقاقها األصلي أ ئع  ألجل لدى البنوكودا
    

 45,244,825  36,088,312 
    

 
 ة للمتاجرةموجودات مالي 4

 
 2016  2015 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    أسهم شركات مدرجة في االسواق المالية المحلية:
 951,784  1,195,913 قطاع البنوك 

 81,000  82,625 قطاع النقل
    

 1,278,538  1,032,784 
    

 
كما حصلت الشركة على  2016 ليرة سورية خالل عام 245,754الموجودات المالية للمتاجرة يم يإعادة تق أرباحبلغت 

 ليرة سورية. 6,000بقيمة  رباحتوزيعات أ
 

كما حصلت الشركة على  2015 ليرة سورية خالل عام 73,580يم الموجودات المالية للمتاجرة يبلغت خسائر إعادة تق
 ليرة سورية. 7,500بقيمة  رباحتوزيعات أ
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 أخرى متداولة موجودات 5
 

 2016  2015 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 7,336,443  6,640,754 إيرادات فوائد مستحقة غير مقبوضة 

 1,230,237  567,529 مصاريف مدفوعة مقدما
 3,235,090  3,235,090 قيد التسوية من الجهات الحكوميةمبالغ 
 7,500  - أخرى

    

 10,443,373  11,809,270 
    

 

 موجودات غير متداولة أخرى 6
 

 2016  2015 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 2,500,000  2,500,000 صندوق ضمان التسوية * ميناتأت

    

 2,500,000  2,500,000 
    

 
لنظام الداخلي االجزء غير المتداول من المساهمة النقدية بصندوق ضمان التسوية والمحتسبة بناًء على  يمثل الرصيد* 

 ليرة سورية. 2,500,000وقد بلغت قيمتها  لصندوق ضمان التسوية وقرار مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية
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 معداتممتلكات و 7
 

 
 مبان 

اجهزة 
 ومعدات

األثاث 
المفروشاتو  

 تجهيزات
جموع مال واخرى  

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
      التكلفة أو القيمة:

 51,876,510 95,000 1,664,535 2,294,925 47,822,050 2016كانون الثان   1كما ف  
 59,000 - - 59,000 - اإلضافات 

 (70,000) - - (70,000) - االستبعادات

 51,865,510 95,000 1,664,535 2,283,925 47,822,050 2016كانون األول  31كما ف  

      
      اإلستهالك المتراكم:

 10,007,295 95,000 576,507 2,162,464 7,173,324 2016كانون الثان   1كما ف  
 2,571,493 - 166,476 13,909 2,391,108 استهالك السنة

 (24,507) - - (24,507) - االستبعادات

 12,554,281 95,000 742,983 2,151,866 9,564,432 2016كانون األول  31كما ف  

      
      صاف  القيمة الدفترية:

 39,311,229 - 921,552 132,059 38,257,618 2016كانون األول  31كما ف  

      

      

 
 

 اجهزة ومعدات مباني
األثاث 

 والمفروشات
زاتتجهي  

جموع مال واخرى  

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
      التكلفة أو القيمة:

 51,861,010 95,000 1,664,535 2,279,425 47,822,050 2015كانون الثاني  1كما في 
 15,500 - - 15,500 - اإلضافات 

      

 51,876,510 95,000 1,664,535 2,294,925 47,822,050 2015كانون األول  31كما في 

      
      اإلستهالك المتراكم:

 7,270,955 95,000 410,031 1,983,708 4,782,216 2015كانون الثاني  1كما في 
 2,736,340 - 166,476 178,756 2,391,108 استهالك السنة

      

 10,007,295 95,000 576,507 2,162,464 7,173,324 2015كانون األول  31كما في 

      
      صافي القيمة الدفترية:

 41,869,215 - 1,088,028 132,461 40,648,726 2015كانون األول  31كما في 
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 موجودات غير ملموسة 8
 

 المجموع  الربط مع السوق برامج كمبيوتر 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    مة:التكلفة أو القي

 1,998,125 167,500   1,830,625 2016كانون الثان   1كما ف  
 - - - اإلضافات 

    

 1,998,125 167,500 1,830,625 2016كانون األول  31كما ف  

    

    اإلطفاء المتراكم:
 1,360,432 167,500 1,192,932 2016كانون الثان   1كما ف  

 199,224 - 199,224 إطفاء السنة

    

 1,559,656 167,500 1,392,156 2016كانون األول  31كما ف  

    

    صاف  القيمة الدفترية:
 438,469 - 438,469 2016كانون األول  31كما ف  

    

    
 
 

 المجموع  الربط مع السوق برامج كمبيوتر 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    التكلفة أو القيمة:

 1,998,125 167,500   1,830,625 2015كانون الثاني  1 كما في
 - - - اإلضافات 

    

 1,998,125 167,500   1,830,625 2015كانون األول  31كما في 

    

    اإلطفاء المتراكم:
 1,121,080 142,341 978,739 2015كانون الثاني  1كما في 

 239,352 25,159 214,193 إطفاء السنة

    

 1,360,432 167,500 1,192,932 2015كانون األول  31ا في كم

    

    صافي القيمة الدفترية:
 637,693 - 637,693 2015كانون األول  31كما في 
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 وأخرى ذمم دائنة ومصاريف مستحقة غير مدفوعة 9
 

 2016  2015 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

    
في الوساطة ذمم المستثمرين  14,153,904  11,319,846 

 925,691  1,285,458 حسابات دائنة لجهات حكومية
 9,884  45,395 مدفوعةالمستحقة غير ال عمولة السوق

 222,838  509,153 حسابات دائنة أخرى
    

 15,993,910  12,478,259 
    

 
 
 رأس المال المدفوع 10
 

 300,000حصة بقيمة اسمية تبلغ  1,000ليرة سورية مؤلف من  300,000,000تأسست الشركة برأسمال قدره 
 كما يلي: الشركاءليرة سورية لكل حصة، وهو موزع على 

 

 المبلغ   عدد الحصص  نسبة الملكية 
 ليرة سورية     % 

      
 156,000,000   520   52.0 بنك سورية والمهجر ش.م.م

 70,500,000   235   23.5 بنك لبنان والمهجر لألعمال ش.م.ل.
 15,000,000   50   5.0 إحسان عمر بعلبكي
 15,000,000   50   5.0 أحمد مهران خوندة

 15,000,000   50   5.0 طالل رمزي شعباني
 15,000,000   50   5.0 حبيب أنطون بيتنجانة

 7,500,000   25   2.5 ابراهيم شيخ ديب
 6,000,000   20   2.0 محمد أديب جود

 _________  _________  ____________ 

 100.0   1,000  300,000,000 
 ________  ________  ___________ 
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  اتاالحتياطي 11
 

 االجباريحتياط  اال -

من ارباحها الصافية لتكوين احتياطي اجباري ولها ان  %10على الشركة ان تقتطع كل سنة ، بناء على قانون الشركات
تطاع اذا بلغ االحتياطي ربع رأس المال اال انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة االستمرار في اقتطاع هذه توقف هذا االق

 مال الشركة.رأس كامل النسبة حتى يبلغ مجموع االقتطاعات لهذا االحتياطي
 

ذلك في السنوات التي التسمح يستعمل االحتياطي االجباري لتأمين الحد االدنى للدخل المعين في النظام االساسي للشركة و
 فيها ارباح الشركة بتأمين هذا الحد او لمواجهة نفقات الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الهيئة العامة.

 
 2016  2015 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 6,190,387  1,763,509 ربح السنة 

    

 619,039  176,351 (10%)  اجباري احتياطي
    

 
 ختيارياالياط  حتاال -

من ارباحها الصافية عن تلك  %20للهيئة العامة للشركة ان تقرر سنويا اقتطاع ما ال يزيد على ، قانون الشركات بناء على
 السنة لحساب االحتياطي االختياري.

 

 رباح على الشركاء.ي جزء منه كأأو أيستعمل االحتياطي االختياري وفقا لما تقرره الهيئة العامة للشركة ويجوز توزيعه كله 
لعام دة ئالعاح ارباالمن  بالمئة 10اقتطاع  2016 أيار 4اء في اجتماعها المنعقد بتاريخ هيئة العامة للشركت القرر

 .2014بالمئة من االرباح العائدة لعام  10اقتطاع  2015 شباط 18 وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ 2015
 

 2016  2015 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 11,604,561  6,190,387 السابقة ربح السنة
    

 1,160,456  619,039 (10%) اختياري  احتياطي
    

    
    
 إيرادات الوساطة واالستشارات المالية 12

 
 2016  2015 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 212,387  479,446 إيرادات عمولة وساطة /بيع
 377,237  449,680 اءإيرادات عمولة وساطة /شر

    

 929,126  589,624 
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 نفقات الموظفين 13
 

 2016  2015 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 8,105,779  11,869,403 الرواتب واالجور
 823,516  1,155,283 مصروف تأمينات اجتماعية

 1,665,650  1,813,150 مكافآت الموظفين
 169,346  212,112 اإلشتراكات السنوية

 13,000  14,400 أخرى
    

 15,064,348  10,777,291 
    

 

 مصاريف إدارية وعمومية 14
 

 2016  2015 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 980,295  1,073,582 رسوم إشتراكات في سوق األوراق المالية وأعباء حكومية

 825,000  1,275,000 واستشارات مصاريف مهنية وقانونية
 106,101  104,317 مصاريف كهرباء وماء وهاتف

 619,906  976,693 عموالت مصرفية وطوابع ماليةمصاريف 
 293,500  290,000 الربط مع السوق مصاريف

 41,486  35,825 مصاريف قرطاسية ومطبوعات
 415,493  508,055 مصاريف تنظيف
 976,184  1,627,713 مصاريف صيانة

 -  25,000 النمصاريف دعاية وإع
 -  45,493 خسائر تلف ممتلكات ومعدات

 641,286  671,212 خرىأمصاريف إدارية وعمومية 
    

 6,632,890  4,899,251 
    

 

 ضريبة الدخل 15
 

 ملخص تسوية الربح المحاسب  مع الربح الضريب :
 2016  2015 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    

 6,190,387  1,763,509 نتيجة السنة 
    يطرح

 (24,319,066)  (25,050,567) إيرادات الفوائد (*) 

    

 (18,128,679)  (23,287,058) الخسارة الضريبية
    

    

 %22  %22 الفعلي الضريبة معدل
 

 تقتطع عند المنبع. % 7.5تخضع إيرادات الفوائد لضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة بنسبة (*)
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 مع األطراف ذات العالقة المعامالت 16
 

قامت الشركة )ضمن أعمالها االعتيادية( بتعامالت تجارية مع المصارف ذات العالقة )بنك سورية والمهجر ش.م.م( 
 بحدود التعامالت التجارية السائدة.

 
 2016  2015 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

    بنود بيان المركز المال :
:الموجودات      

جارية مدينة  حسابات  17,667,156  9,834,754 
    
    

 2016  2015 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

    عناصر بيان الدخل الشامل:
 -  - مقبوضةفوائد 

    
    
    
 
 
 إلتزامات محتملة  17
 

 الضمانات والكفاالت
 

 بيمو السعودي الفرنسيفالة مصرفية من بنك متعلقة بك 2015 كانون األول 31ات محتملة كما في لدى الشركة إلتزام
من رأس  %20 ليرة سورية ألمر هيئة األوراق واألسواق المالية السورية بنسبة  60,000,000ش.م.م تبلغ قيمتها

 مبلغ 2016األول  كانون 31في  كما لتزامات المحتملةاالهذه ليرة سورية، فيما بلغت  300,000,000البالغ  المال
والبالغ  طلوب للنشاط المرخصالم رأس المالل الحد األدنى من 30% تهنسبأي ما  رة سوريةلي 5,000,0001

 12الصادر بتاريخ  163ليرة سورية بناًء على قرار هيئة األوراق واألسواق المالية السورية رقم  50,000,000
 .2016كانون األول 

 
بيمو السعودي متعلقة بكفالة مصرفية من بنك  2015و 2016كانون األول  31لدى الشركة إلتزامات محتملة كما في 

 صندوق ضمان التسوية. –ليرة سورية ألمر سوق دمشق لألوراق المالية  5,000,000ش.م.م  تبلغ قيمتها  الفرنسي
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 إدارة المخاطر 18
 

يسي منها والهدف الرئ مستحقة غير مدفوعة وأخرى ذمم دائنة ومصاريف إن مطلوبات الشركة المالية الرئيسية تتضمن
ونقد وأرصدة لدى الموجودات األخرى التمويل الالزم للشركة. إن موجودات الشركة المالية )بما فيها  جزء من رتوفيهو 

 المصارف( ناجمة عن عمليات الشركة.
 

إن المخاطر الرئيسية الناجمة عن أدوات الشركة المالية هي مخاطر االئتمان، مخاطر السيولة، ومخاطر السوق )التي 
بمراجعة السياسات المتعلقة بإدارة هذه المخاطر كما  المديرينتتضمن مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة(. يقوم مجلس 

 هو ملخص أدناه:
 

 مخاطر اإلئتمان .أ
 

المركز المالي. تسعى الشركة لتقليل هذه المخاطر من خالل  بيانإن المخاطر االئتمانية محصورة باألصول المالية في 
 ال الشركة لدى مصارف معتمدة وذات تصنيف ائتماني مرتفع.إيداع أمو

 
 ألعمالمخاطر ا .ب

 

االخطار الناتجة عن الظروف  ومنها بصفة عامة الوساطة الماليةتنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل تؤثر على قطاع 

تقوم ادارة  .ائج االعمالالسياسية واالقتصادية المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية على نت

الشركة بتقييم تلك المخاطر بشكل مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقليل بقدر االمكان من اثرها على نتائج االعمال 

 والمركز المالي للشركة.
 

 مخاطر السيولة .ج
 

 مالية عند إستحقاقها.إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها ال
 كانون األول: 31الجدول التالي يمثل المطلوبات المالية للشركة حسب تواريخ اإلستحقاق التعاقدية كما في 

 
 المجموع  شهرأ 6إلى  3من   شهرأ 3أقل من  2016األول  كانون 31كما ف  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
      

 15,993,910  -  15,993,910 أخرىو غير مدفوعة ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
      

 15,993,910  -  15,993,910 
      

 
 

 المجموع  شهرأ 6إلى  3من   شهرأ 3أقل من  2015األول  كانون 31كما في 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
      

 12,478,259  -  12,478,259 أخرىو ذمم دائنة ومصاريف مستحقة غير مدفوعة
      

 12,478,259  -  12,478,259 
      

 

 مخاطر السوق .د
 

مالية نتيجة التغيير في أسعارها ال األدواتتتمثل مخاطر السوق بمخاطر تغير القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية و
 ة.مخاطر سعر الفائدوقي ألداة مالية بمخاطر العملة والسوقية. يتأثر السعر الس
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 )تتمة( إدارة المخاطر   18
 

 مخاطر العملة .ه
 

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 .و
 

لفائدة هو احتمال أن تتعرض األدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت إن خطر سعر ا
ألجل.  والقرض سعر الفائدة أو تغيرات في الربحية المستقبلية.  وتتعرض الشركة لخطر سعر الفائدة فيما يتعلق بالودائع

ات في سعر الفائدة على العمالت التي تتركز فيها النقدية. تحقق الشركة في معدل سعر الفائدة عن طريق مراقبة التغير
 يمثل الجدول التالي حساسية صافي الفوائد نتيجة تغيير في معدل الفائدة:

 

 حساسية صاف  إيراد الفوائد معدل الفائدةنقاط الزيادة )االنخفاض( ف  

 2016 2015 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

10 + 165,863 198,414 
10 - (165,863) (198,414) 

 
 مخاطر أسعار األسهم .ز

 
 حقوق الملكية نتيجة لتغييرات مستويات مؤشرات األسهم.  دواتمخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة أل

 
 2016  2015 

 مؤشرات السوق
التغير ف   %

 أسعار األسهم 

التأثير على 
األرباح 

 والخسائر 

التأثير على 
حقوق 
  كيةالمل

التغير  %
في أسعار 

 األسهم 

التأثير على 
األرباح 

 والخسائر 
التأثير على 

 حقوق الملكية

 ليرة سورية ليرة سورية   ليرة سورية ليرة سورية  

        
 أسهم حقوق الملكية

 80,557 103,278 %10+  99,726 127,854 %10+ للمتاجرة  
        

 أسهم حقوق الملكية
 (80,557) (103,278) %10-  (99,726) (127,854) %10- للمتاجرة  
 
 إدارة رأس المال .ح
 

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط 
 الشركة ويعظم حقوق  الشركاء.

 
لم تقم الشركة  في ضوء تغيرات ظروف العمل. الالزمة عليهاتقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت 

 ة الحالية.سنبأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل ال
 
 



 شركة سـوريـة والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية
 إيضاحات حول البيانات المالية

 2016ول كانون األ 31
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 تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

الموجودات المالية من نقد وارصدة لدى المصارف وموجودات مالية للمتاجرة وموجودات متداولة أخرى، وتتكون تتكون 

تختلف  المالية ال . إن القيمة العادلة لألدواتغير مدفوعة وأخرى المطلوبات المالية من ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 جوهريا عن قيمتها الدفترية.

 
 لهرمي التالي في قياس واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:تستخدم الشركة التسلسل ا

 المستوى األول: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في سوق مالي فعال لموجودات مماثلة.
المستوى الثاني: طرق تقييم، حيث أن المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة يمكن مالحظتها إما مباشرة أو 

 شكل غير مباشر. ب
المستوى الثالث: طرق تقييم حيث أن المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة غير مبنية على معلومات سوق 

 ملحوظة. 
 

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

 
 لقيمة العادلة للموجودات الماليةتحديد ا

 

  

2016 

 
 

 المستوى األول
 

 المستوى الثان 
 

 المستوى الثالث
 

 المجموع

 
 

 ليرة سورية
 

 ليرة سورية
 

 ليرة سورية
 

 ليرة سورية
 

 موجودات مالية للمتاجرة        
 

1,278,538  -  -  1,278,538 

  
       

  
1,278,538  -  -  1,278,538 

          

  

2015 

 
 

 المستوى األول
 

يالمستوى الثان  
 

 المستوى الثالث
 

 المجموع

 
 

 ليرة سورية
 

 ليرة سورية
 

 ليرة سورية
 

 ليرة سورية
 

 موجودات مالية للمتاجرة        
 

1,032,784 
 

- 
 

- 
 

1,032,784 

         

  
1,032,784 

 
- 

 
- 

 
1,032,784 

          


