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 ألفا كابيتال للخدمات املالية 

 شركة مسامهة مغفلة خاصة

 البياانت املاليةات حول إيضاح

 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف 
   

 الشركةنشاط و  موضوع -3
، مسجلة يف السجل التجاري حملافظة دمشق مبوجب السجل التجاري رقم مسامهة مغفلة خاصةاملالية ةجل شركة  ألفا كابيتال للخدماتشركة 

 لية سورية. 122.222.222مسال قدره برأ ،0221آذار  06(، اتريخ 35744)
 .0202تشرين األول  3ون لاماً تبدأ من مدة الشركة مخس

ة والقرارات مغاية الشركة القيام أبلمال شراء وبيع األوراق املالية ابلعمولة حلساب الشركة اخلاص وحلساب الغي املنصوص لليها يف القوانني واألنظ
الستشارات املتعلقة ابألوراق املالية وحتليل ونشر املعلومات، وإدارة اإلصدارات األولية دون وتقدمي ا املالية السورية. واألسواق اخلاصة هبيئة األوراق

 التعهد ابلتغطية، وإدارة حمافظ استثمارية، لدا بناء املساكن وبيعها واإلجتار هبا مهما كان نولها.
 315مبوجب قرار الوزارة رقم  ،0233لعام  01املرسوم التشريعجل رقم تعديل اإلدارة وتوفيق النظام األساسجل وفق أحكام  0231آذار  4مت بتاريخ 
 .0231كانون الثاين   03اتريخ 

ومت منح الشركة الرتخيص  ،0221كانون الثاين   4املوافقة األولية للى التأسيس بتاريخ  ألفا كابيتالمنحت ةيئة األوراق واألسواق املالية السورية شركة 
حصلت الشركة لى أمر املباشرة من قبل و  ،0221آذار  12بتاريخ  ( / م51)اق واألسواق املالية السورية مبوجب القرار رقم النهائجل من قبل ةيئة األور 

 .0202 تشرين الثاين 01بتاريخ  /م340مبوجب القرار رقم  ةيئة األوراق واألسواق املالية السورية

 إىل شركة مسامهة مغفلة خاصة وفق أحكام قانون الشركات الصادر ابملرسوم التشريعجللشركة من شركة حمدودة املس ولية لويل الشكل القانوين مت حت
أيلول  7الصادر لن وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك بتاريخ  0112، ومت تصديق نظامها األساسجل وفق القرار رقم 0233لعام  01رقم 

 .0202آب  04/م بتاريخ 11ةيئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب القرار رقم  ، وحصلت للى موافقة0202
الية" لتصبح سورية للوساطة امل –ميجا انفستمنت شركة " اق املالية السورية للى تغيي االسم منحصلت الشركة للى موافقة ةيئة األوراق واألسو 

 .0202آب  04بتاريخ  م/11رار رقم ألفا كابيتال للخدمات املالية" مبوجب القشركة "
 قصص وسادات. بناء- الفردوس – مركز الشركة الرئيسجل دمشق

 
 تطبيق املعايي الدولية للتقارير املالية ارديدة واملعدلة - 0

( ورنة تفسي إلداد IASB)بتطبيق  يع املعايي والتفسيات املعدلة وارديدة الصادرة لن جملس معايي احملاسبة الدولية  ت الشركةيف الفرتة احلالية، قام
 .0202كانون الثاين   3للفرتات احملاسبية اليت تبدأ من  شركة( التابعة للمجلس واليت ختص وتسري للى نشاطات الIFRICالتقارير املالية )

 تعديل للى البياانت املالية، جراء تطبيق ةذه املعايي وتفسياهتا.مل يطرأ أي 
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 السياسات احملاسبية  - 1

 أسس االلداد:

 .مت إلداد البياانت املالية للشركة وفقاً للمعايي الدولية للتقارير املالية وقوانني الوساطة املالية املتبعة يف سورية
 إلداد البياانت املالية:

 صاد.تظهر البياانت املالية ابللية السورية )ل.س.(، العملة التشغيلية للشركة ولملة االقت ،ية وفقاً ملبدأ الكلفة التارخييةالبياانت املالمت إلداد 

 أةم السياسات احملاسبية املتبعة

 االلرتاف ابإليراد: -أ

أو  ئناألوراق املالية لند تقدمي ةذه اخلدمات بشكل هنائجل إىل الزابيتم االلرتاف ابإليراد الناتج لن االستشارات املالية ولموالت بيع وشراء 
  .لتأدية ةذه اخلدمة بناًء للى نسبة اإلجناز ابلنسبة لالستشارات املالية حبسب شروط العقد املتفق لليه

 تسجل إيرادات الفوائد دورايً بناًء للى أساس املبالغ ونسبة الفائدة املطبقة.

 لية:التأمينات االجتما -ب

ثل مت إن الشـركة مسـجلة يف م سـسـة التأمينات االجتمالية يف ارمهورية العربية السورية وتسدد بشكل منتظم التأمينات لن موظفيها إىل امل سسة.
 ةةذه املســـامهات واجبات الشـــركة جتاه موظفيها يف ما خيص تعوي  هناية اخلدمة وابلتايل ســـوف وصـــل املوظفون للى ةذا التعوي  من م ســـســـ

 التأمينات االجتمالية. ليس للى الشركة أي التزامات أخرى جتاه موظفيها فيما يتعلق بتعوي  هناية اخلدمة.

 :امل وانت -ج

يتم قيد م ونة نتيجة حدث ســـــابق، إذا ترتب للى الشـــــركة موجب قانوين أو اســـــتنتاججل  كن تقديره بشـــــكل مويوق، وأنه من احملتمل أن يتوجب 
 إجراء تدفق منافع اقتصادية إىل اخلارج لتسديد املوجب. 

 الضرائب: -د

 مل جلة.ألباء الضرائب للى األرابح ةجل جمموع الضرائب املستحقة الدفع والضرائب ا
 وتعديالته. 0221تشرين األول  05اتريخ  04حتتسب الضريبة للى األرابح ويستدرك هلا مبوجـب القانون رقم 

 الضرائب املستحقة:

لولاء ا خيتلف الربح الضرييب لن الربح احملاسيب ألنه ال يشمل األلباء واإليرادات اخلاضعة للضريبة يف سنوات أخرى أو اليت ال تدخل أبداً ضمن
من قيمة الضريبة ابإلضافة إىل  %32ابإلضافة إىل رسم إدارة حملية مبعدل  %00الضـرييب. حتتسـب الضـرائب املسـتحقة الدفع حالياً للى نسبة 

 من قيمة الضريبة. %32املسامهة الوطنية إللادة اإللمار مبعدل 
 الضرائب امل جلة:

الية متثل الضرائب امل جلة ضرائب واجب تسديدةا أو متوقع اسرتجالها للى فروقات بني القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوابت يف البياانت امل
 املايل.الوضع والربح الضرييب الذي احتسب للى أساس الضريبة للى األرابح، وتقيد للى أساس طريقة مطلوابت بيان 

امل جلة للى  يع الفروقات امل قتة ويتم االلرتاف ابلضــــرائب امل جلة املدينة إىل حدود حتقق إيرادات خاضــــعة للضــــريبة  يتم االلرتاف ابلضــــرائب
   كن حسم الفروقات امل قتة منها.
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 حاالت دمج يال يتم االلرتاف بتلك املوجودات واملطلوابت يف حال نتجت الفروقات امل قتة من قيمة الشـــــــــــــهرة أو من االلرتاف األويل )يف غ
 امل سسات( مبوجودات ومطلوابت أخرى يف لملية ال ت ير ال للى الربح الضرييب وال للى الربح احملاسيب.

للضريبة  ةتتم مراجعة القيمة الدفرتية للضرائب امل جلة املدينة بتاريخ كل بيان وضع مايل وختف  حبسب إمكانية أاّل ينتج مستقبالً إيرادات خاضع
 اد جزء من أو كامل ةذه املوجودات.متكن من اسرتد

ـــــــإن الضرائب امل جلة املدينة الناجتة لن الفروقات امل قتة القابلة للتن هبا فقط إىل  زيل واملتعلقة ابملسامهات واحلصص املذكورة ألاله، يتم االلرتافـ
 أن تعكس يف املستقبل القريب. مدى إمكانية أن ينتج إيرادات خاضعة للضريبة  كن تنـزيل الفروقات امل قتة منها ومتوقع

ب ، ابســتثناء لندما تتعلق مببالغ مســجلة مباشــرة ضــمن حقوق امللكية، لندةا يتم قيد الضــرائالدخل الشــامليتم قيد الضــرائب امل جلة يف بيان 
 امل جلة أيضاً ضمن حقوق امللكية.

ائب مفروضة حبق قانوين إلظهار صايف الضرائب امل جلة ولندما تتعلق بضر يتم إجراء مقاصة الضرائب امل جلة الدائنة واملدينة لندما تتمتع الشركة 
 من قبل دائرة ضريبية واحدة ولندما تنوي الشركة تسديد الضرائب املتوجبة من خالل الضرائب امل جلة املدينة.

 املوجودات الثابتة املادية: -ه

 القيمة إن ينيتم إظهار املوجودات الثابتة املادية للى أسـاس سـعر التكلفة التارخيية ابللية السـورية بعد تنــــــــــــــــزيل االسـتهالكات املرتاكمة وخسائر تد
 تشغيلية.لاملوجودات املشرتاة كلفة الشراء زائد التكاليف اإلضافية اليت تتكبدةا الشركة إليصال األصول إىل حالتها اوجدت. تتضمن تكلفة 

ريخ وضــــعها يف بدءاً من اتيتم اســــتهالك املوجودات الثابتة املادية ابســــتعمال طريقة القســــط الثابت للى مدى األلمار اإلنتاجية املقدرة ل صــــول 
 السنوية التالية: وحسب النسباالستخدام 

  %  
 02 حتسينات للى املأجور -
 02 حاسوبأجهزة  -
 32 معدات -
 32 أاثث ومفروشات -
الربح أو اخلســـــارة الناجم لن اســـــتبعاد املمتلكات واملعدات للى أســـــاس الفرق بني ســـــعر البيع والقيمة الصـــــافية. ويســـــجل الربح أو  احتســـــابيتم 

 .الدخل الشاملاخلسارة يف بيان 
ات الناجتة لن يتم االلرتاف ابلفروق تتم مراجعـة األلمـار اإلنتـاجيـة املقـدرة للممتلكـات واملعـدات وقيمـة اخلردة بتـاريخ إلـداد بيـان الوضـــــــــــــــع املـايل.

 مراجعة التقديرات يف الفرتة احلالية والفرتات الالحقة إذا كانت املراجعة ت ير للى الفرتة احلالية والفرتات الالحقة.

 موجودات غي ملموسة: -و

 جدت.رتاكم وم ونة التدين يف القيمة، إن و تظهر املوجودات غي امللموسة للى أساس سعر التكلفة ابللية السورية بعد تنـزيل اإلطفاء امل
يمتها يف بيان قاملوجودات غي املادية اليت لمرةا الزمين غي حمدد يتم مراجعة التدين يف قيمتها يف اتريخ البياانت املالية ويتم تســــــــــجيل أي تدين يف 

 .الدخل الشامل
 يلجل:جيري إطفاء املوجودات غي امللموسة للى مدى العمر اإلنتاججل كما 

  %  

 02  برامج كمبيوتر -
 جيري إطفاء الربامج اليت يتم شراؤةا للى أساس ترخيص االستخدام وفقاً ملدة الرتخيص.
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 النقد وما يوازي النقد: -ز
لســيولة العالية، ايتألف النقد وما يوازي النقد من النقد يف الصــندوق واحلســاابت املصــرفية ارارية، ابإلضــافة إىل االســتثمارات قصــية األجل وذات 
 واليت  كن حتويلها إىل نقد بسهولة، ابإلضافة إىل أن ةذه االستثمارات ليست معرضة بشكل كبي إىل خماطر التغي يف القيمة.

 
 واالفرتاضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة حماسبية أحكام - 4
 املتوفرة غي للموجودات واملطلوابت الدفرتية ابلقيمة متعلقة وافرتاضات تقديرات تستعمل أن الشركة إدارة للى احملاسبية، السياسات تطبيق سياق يف

 الفعلية النتائج ختتلف وقد صلة. ذات أخرى تعترب لوامل وللى اخلربة لامل للى ابه املتعلقة واالفرتاضات التقديرات ةذه تعتمد أخرى. مصادر من

 .واالفرتاضات التقديرات ةذه لن
 التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاسبية التقديرات مراجعة لن الناجتة ابلفروقات يعرتف دوري. بشكل واالفرتاضات التقديرات مراجعة تتم

 وفرتات احلالية الفرتة للى املراجعة ت ير كانت إذا الحقة وفرتات املراجعة فرتة يف أو الفرتة، ةذه للى حصرايً  ت ير املراجعة ةذه كانت إذا وذلك

 .الحقة
 أحكام أساسية يف تطبيق السياسات احملاسبية

 أحكام مهمة لتقدير املخاطر:
خماطر  افيما يلجل التقديرات األسـاســية املتعلقة ابملســتقبل، ومصــادر أســاســية أخرى للتقديرات كما يف اتريخ بيان الوضــع املايل واليت قد ينتج لنه

 ودات واملطلوابت خالل الفرتة املالية.التسبب بتعديالت للى القيمة الدفرتية للموج
 القيمة العادلة ل دوات املالية غي املدرجة:

حتدد القيمة العادلة ل دوات املالية غي املدرجة يف أســــــواق نشــــــطة، من خالل اســــــتعمال تقنيات تقييم. ضــــــمن اإلطار العملجل، تســــــتعمل ةذه 
ية األسواق حساسص واملتعلق ابلطرف الثاين(، و ن بع  العوامل مثل خماطر االئتمان )اخلاالتقنيات اباللتماد فقط للى املعلومات املتوفرة، إال أ

 واالرتباطات القائمة تتطلب من اإلدارة أن تستعمل تقديرات لديدة.
 .املايل كن للتغي يف االفرتاضات حول ةذه العوامل أن ي ير للى القيمة العادلة ل دوات املالية الظاةرة يف بيان الوضع 

 األساسية للتقديرات واالفرتاضات املصادر
 استهالك املوجودات الثابتة: -أ

إلنتاججل ا تقوم الشركة مبراجعة األلمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة املادية وطريقة االستهالك املطبقة وقيمة النفاية يف هناية العمر
 للموجودات يف هناية كل دورة مالية.

 إطفاء املوجودات غي امللموسة:  -ب
 تقوم الشركة مبراجعة األلمار اإلنتاجية للموجودات غي امللموسة وطريقة اإلطفاء املطبقة يف هناية كل دورة مالية.

 قيمة املوجودات وتكوين امل وانت الالزمة: تدين -ج

 الراةنة اليت متر هبا ارمهورية العربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية للموجودات. ابلتقاد اإلدارة ال الظروفيف ظل 
 م شرات لتكوين م وانت تدين إضافية. توجد

 :االستمرارية مبدأ -د

ة من رية. التمدت اإلدارة بتقييمها للى جممولقامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشركة للى االستمرار يف العمل للى أساس مبدأ االستمرا
ليقني املستقبلية، ا امل شرات املالية والتشغيلية. تعتقد اإلدارة أنه وابلرغم من حالة لدم االستقرار اليت متر هبا ارمهورية العربية السورية وحالة لدم

املالية للى أساس مبدأ  البياانتاملنظور. بناًء لليه فقد مت إلداد  فإن الشركة متتلك املوارد الكافية لالستمرار ابلعمل يف املدى املستقبلجل
  االستمرارية.
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 نقد يف الصندوق ولدى املصارف -5

 يتكون ةذا البند مما يلجل:
  كانون األول  13كما يف    
    0202     0231  

  ل.س.     ل.س.    
 الصندوق:يف نقد 
  -     3.710.561  لية سورية 

 :حساابت جارية لدى املصارف
  -     11.503.405  لية سورية 

 )استحقاقها األصلجل خالل فرتة يالية أشهر أو أقل(: لدى املصارف ودائع
  -     03.522.222  سوريةلية  

  -     336.754.055  النقد يوما يواز النقد 
  -    (  33.113) متوقعةخمصص خسائر ائتمانية 

   336.740.017     -  

 
 مدينة أخرى ذمممصاريف مدفولة مقدماً و  -6

 يتكون ةذا البند مما يلجل:
  كانون األول  13كما يف    
    0202     0231  

  ل.س.     ل.س.    
  -     367.234  إيرادات فوائد مستحقة وغي مقبوضة 
  -     3.514.152  مصاريف مدفولة مقدماً  
  1.136.131    5.222.222  دفعات مقدمة للموردين 
  -     0.522.222  *أتمينات قابلة لالسرتداد 
  -      62.222  سلف مدفولة 

   1.563.114    1.136.131  

  ثل ةذا البند أتمينات لدى صندوق ضمان التسوية وةجل أتمينات قابلة لالسرتداد. *
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  األصول املستأجرةحقوق استخدام  -7
 يتكون ةذا البند مما يلجل:

   حقوق استخدام األصول املستأجرة     
   اجملموع     مباين     
   .س.ل     ل.س.     
 كلفة التارخييةتال

   45.222.222    45.222.222  0231كانون الثاين   3الرصيد كما يف 
   -     -   إضافات

   45.222.222    45.222.222  0202كانون األول   13الرصيد كما يف 
 املرتاكمستهالك اال

 ( 0.171.536) ( 0.171.536) 0231كانون الثاين   3الرصيد كما يف 
 ( 35.111.116) ( 35.111.116) إضافات، ألباء السنة

 ( 35.171.530) ( 35.171.530) 0202كانون األول   13الرصيد كما يف 
 صايف القيمة الدفرتية 

   01.206.455    01.206.455  0202كانون األول   13الرصيد كما يف صايف 
 

 لقد كانت احلركة للى التزامات لقود اآلجار كما يلجل:
   التزامات لقود اآلجار     
   اجملموع     مباين     
   .س.ل     ل.س.     

   -     -   0231كانون الثاين   3الرصيد كما يف 
   45.222.222    45.222.222  اإلضافات

 ( 45.222.222) ( 45.222.222) املدفوع خالل السنة
   -     -   3102كانون األول   13الرصيد كما يف 
   -     -   0202كانون األول   13الرصيد كما يف 
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 املادية ثابتةالوجودات امل -5
 يتكون ةذا البند مما يلجل:

  اجملموع   أاثث ومفروشات   معدات   أجهزة حاسوب   املأجورحتسينات للى   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 الكلفة التارخيية

  -   -   -   -   -  0231كانون الثاين   3الرصيد كما يف 
  4.561.257  -   -   -   4.561.257 * اإلضافات

  4.561.257  -   -   -   4.561.257 0231كانون األول   13الرصيد كما يف 
  331.454.215  35.510.155  06.350.522  51.241.762  03.605.552 اإلضافات

  304.237.350  35.510.155  06.350.522  51.241.762  06.313.167 0202كانون األول   13الرصيد كما يف 
 املرتاكم االستهالك

   -   -   -   -   -  0231كانون الثاين   3الرصيد كما يف 
  -   -   -   -   -  0231كانون األول   13الرصيد كما يف 

 ( 31.544.121) ( 103.115) ( 0.272.111) ( 4.012.175) ( 6.100.317) اإلضافات، ألباء السنة
 ( 31.544.121) ( 103.115) ( 0.272.111) ( 4.012.175) ( 6.100.317) 0202كانون األول   13الرصيد كما يف 

 الدفرتيةصايف القيمة 

  332.470.071  37.673.557  04.330.367  45.535.755  31.561.772 0202كانون األول   13الرصيد كما يف 
  4.561.257  -   -   -   4.561.257 0231كانون األول   13الرصيد كما يف 

 يتم احتساب مصروف اةتالك هلذه الفرتة.، ولليه مل 0231إن  يع اإلضافات للى املوجودات الثابتة املادية كانت يف هناية العام  *
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 موجودات غي ملموسة -1

 يتكون ةذا البند مما يلجل:
  اجملموع   برامج كمبيوتر  
  ل.س.   ل.س.  

 الكلفة التارخيية
  -    -   0231كانون الثاين   3الرصيد كما يف 
  -    -   0231كانون األول   13الرصيد كما يف 

  56.052.222   56.052.222   اإلضافات
  56.052.222   56.052.222  0202كانون األول   13الرصيد كما يف 

 املرتاكم االستهالك
  -    -   0231كانون الثاين   3الرصيد كما يف 
  -    -   0231كانون األول   13الرصيد كما يف 

 ( 5.075.223) ( 5.075.223) سنةاإلضافات، ألباء ال
  ( 5.075.223) ( 5.075.223) 0202كانون األول   13الرصيد كما يف 

 صايف القيمة الدفرتية
  52.174.111   52.174.111  0202كانون األول   13الرصيد كما يف 
  -    -   3102كانون األول   13الرصيد كما يف 

 
 دفعات مقدمة من العمالء -32

 العمالء لدى الشركة للقيام بعمليات بيع وشراء األسهم. يتضمن ةذا البند املبالغ املودلة من قبل
 0231األول  كانون  13)مقابل لدم وجود رصيد كما يف  0202كانون األول   13لية سورية كما يف  51.272.103غ رصيد ةذا البند مبلغ ويبل

 (.0202تشرين األول  01نظراً حلصول الشركة للى أمر املباشرة بتاريخ 
 
 مع أطراف ذات لالقةالعمليات  -33

وموظفجل اإلدارة الرئيسيني. لدى الشركة لمليات مهمة مع األطراف ذات العالقة انجتة لن لمليات جتارية  املسامهنيتتضمن األطراف ذات العالقة 
 ومتويلية. وال يتم قيد فوائد للى ةذه األرصدة. 

 :بنود بيان الوضع املايل
  كانون األول  13كما يف    
    0202     0231  

  ل.س.     ل.س.    
 حساابت دائنة

  34.265.422    06.311.170  ليسى الشامجل - أطراف ذات لالقة –ذمم دائنة  
   06.311.170    34.265.422  
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 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى -30
 يتكون ةذا البند مما يلجل:

  كانون األول   13كما يف   
  2020   0231  
  ل.س.   ل.س.  

  3.522.222  -  مستحقة واستشارية مصاريف مهنية 
   344.722  3.013.070 أخرى ذمم دائنةو  مصاريف مستحقة 

  3.013.070  3.644.722  
 

 املدفوع املال رأس -31
لية سورية  322بقيمة امسية تبلغ  م لف من يالية ماليني سـهم 0202األول  كانون  13لية سـورية كما يف  122.222.222رأس مال الشـركة يبلغ 

كانون   13لية ســـــورية لكل حصـــــة كما يف  522تبلغ حصـــــة بقيمة إمسية  322.222 لف من لية ســـــورية م 52.222.222)مقابل للســـــهم الواحد 
 (.0231األول 

لتشريعجل رقم قانون الشركات الصادر ابملرسوم ا مت حتويل الشكل القانوين للشركة من شركة حمدودة املس ولية إىل شركة مسامهة مغفلة خاصة وفق أحكام
، وحصــلت 0202أيلول  7بتاريخ  املســتهلكالصــادر لن وزارة الداخلية ومحاية  0112 القرار، ومت تصــديق نظامها األســاســجل وفق 0233لعام  01

 .0202آب  04/م بتاريخ 11للى موافقة ةيئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب القرار رقم 
لية  315.557.715لية سـورية وةجل لبارة لن أسهم نقدية مببلغ  052.222.222مببلغ  0202حصـلت زايدة للى رأس مال الشـركة خالل العام 

متوز  02لية ســـــورية مبوجب تقرير اخلربة املقدم من قبل احملاســـــب القانوين أســـــعد صـــــالح شـــــراب  يف  363.330.065ســـــورية ومقدمات لينية مببلغ 
0202. 

 للى الشكل التايل: 0202كانون األول   13كما يف وقد اكتتب املسامهون للى رأس املال بشكل كامل  
  نوع األسهم  
  النسبة   القيمة   لدد األسهم   نقدية   لينية  
  %   ل.س.   سهم        
 ميجا انفستمنت لتداول األوراق

  02   62.222.222  622.222  62.222.222  -  املالية ش.م.م 
  75   005.222.222  0.052.222  61.557.715  363.330.065 ليسى ميشيل الشامجل
  1   1.222.222   12.222  1.222.222  -  مصطفى فارس لطار

  0   6.222.222   62.222  6.222.222  -  ميشيل الشامجلسومر 

  363.330.065  315.557.715  1.222.222  122.222.222   322  
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 كما يلجل:  0231كانون األول   13حصص رأس املال كما يف تتوزع 
  صصاحلقيمة    حلصصالدد    االكتتاب  
  ل.س.   حصة   %  

  15.222.222   72.222   72 *ميشيل الشامجلليسى 
 ميجا انفستمنت لتداول األوراق

  35.222.222   12.222   12  املالية ش.م.م  

 322   222.232   2.2222.225  

 امل سسني كالتايل: املسامهنيالتنازل لن حصص  مت 0231ول كانون األ  5بتاريخ  *
  صص بعد التنازلاحللدد    حلصص قبل التنازلالدد      
  حصة   حصة     

  -    31.222    ةشام حممد لبد العزيز
  -    53.222    رشيد بن كمال فنصه
   72.222  -      ليسى ميشيل الشامجل

    72.222   72.222   
 
 لموالتإيرادات  -43

ل ةيئة للماً أبن الشركة حصلت للى أمر املباشرة من قبمت تقد ها إىل العمالء،  لموالت لقاء خدمات بيع وشراء أوراق مالية ثل ةذا البند إيرادات 
 .0202تشرين الثاين  01/م بتاريخ 340األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب القرار رقم 
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 مصاريف إدارية ولمومية -53
 يتكون ةذا البند مما يلجل:

  كانون األول  13للسنة املنتهية يف   
  0202   2310  
  ل.س.   ل.س.  

  0.222.222  1.022.222 واستشارية أتعاب مهنية
  -   6.405.222 مصاريف التسجيل لدى سوق دمشق ل وراق املالية

  -   1.117.152 واألسواق املاليةمصاريف التسجيل لدى ةيئة األوراق 
  -   3.556.665 فاكس وانرتنت ،مصاريف ةاتف

  3.352.422  1.107.555 ألباء ورسوم حكومية
  -    431.725 مصاريف ولموالت مصرفية

  -    124.222 مصاريف دلاية وإلالن
  -    602.222 قرطاسية ومطبولات

  -    415.566 أتمني
  -    31.222 مواصالت

  -    324.367 ىل رابطة شركات اخلدمات والوساطة املاليةإبدالت مدفولة 
  -   3.017.601 مصاريف أخرى

 03.615.572  1.352.422  
 
 رواتب وأجور وملحقاهتا -63

 يتكون ةذا البند مما يلجل:
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف   
  0202   0231  
  ل.س.   ل.س.  

  -   6.610.152 رواتب وأجور
  -    714.515 أتمينات اجتمالية

 7.406.145   -  
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 ضريبة الدخل -73

 يتكون ةذا البند مما يلجل:
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف   
  2020   0231  
  ل.س.   ل.س.  

 ( 6.301.136) ( 60.176.010) قبل الضريبة سنةلا خسارة

 ( 6.301.136) ( 60.176.010) اخلسارة الضريبية
  -   -  (%00) الدخل ضريبة

  -   -  (%32إلادة اإللمار )
  -   -  (%32احمللية ) دارةاإل رسوم
   -   -  

 قررت إدارة الشركة لدم تشكيل موجودات ضريبية م جلة. 

ة لدى الدوائر عحســــــــــــب التواريخ احملددة لذلك ومازالت البياانت الضــــــــــــريبية قيد املراج 0231حىت  0221مت تقدمي البياانت الضــــــــــــريبية لن األلوام 
 الضريبية.

 
 املخاطر إدارةو  األدوات املالية -53

  

 :معدل الفائدة خماطر -أ
لفوائد واملطلوابت اخلاضعة املنتجة لتنشأ ةذه املخاطر من التغيات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية واليت هلا أتيي مباشر للى املوجودات 

 .ودائع لدى املصارفللماً أنه ال يوجد  للفوائد.
 خماطر العمالت األجنبية: -ب

 .يةجنبالشركة ابلعمالت األ ال يوجد أرصدة لدى
 خماطر السيولة: -ج
لشركة ا خماطر السيولة تتمثل ابلتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء اباللتزامات املرتتبة للى الشركة لند استحقاق أي دفعة هلذه الغاية. تقوم إدارةإن 

 ذلك بشكل دوري.و  املطلوابت للى حد سواءو  بقياس التدفق النقدي املتوقع ابلنسبة للموجودات
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 ليات الرئيسية كما يلجل:املطلوابت بني العمو  املوجوداتتتوزع 
  2020كانون األول   13كما يف     
  اجملموع   أكثر من سنة   لغاية سنة    
 ل.س.   ل.س.   ل.س.    

 املوجودات
  336.740.017  -   336.740.017 نقد يف الصندوق ولدى املصارف 
  1.563.114  -   1.563.114 مصاريف مدفولة مقدماً وذمم مدينة أخرى 
  306.124.013  -   306.124.013 جمموع املوجودات  

 طلوابتامل
  06.311.170  -   06.311.170 أطراف ذات لالقة –ذمم دائنة  
  3.013.070  -   3.013.070 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى 
  51.272.103  -   51.272.103 دفعات مقدمة من العمالء  
  56.562.165  -   56.562.165 وابتلطجمموع امل  
  11.741.106  -   11.741.106 فجوة السيولة 

 
  1023كانون األول   13كما يف     
  اجملموع   أكثر من سنة   لغاية سنة    
 ل.س.   ل.س.   ل.س.    

 املوجودات
  1.136.131  -   1.136.131 مصاريف مدفولة مقدماً وذمم مدينة أخرى 
  1.136.131  -   1.136.131 جمموع املوجودات  

 طلوابتامل
  34.265.422  -   34.265.422 أطراف ذات لالقة –ذمم دائنة  
  3.644.722  -   3.644.722 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى 
  35.731.322  -   35.731.322 طلوابتجمموع امل  
 ( 6.116.357)  -  ( 6.116.357) فجوة السيولة 
 خماطر العمليات -د

األشخاص فشل اإلجراءات التطبيقية الداخلية و أو  التأييات السلبية للى العمل الناجتة لن لدم صحةأو  العمليات ةجل خماطر اخلسارةإن خماطر 
خماطر العمليات من خالل ةيكلية تتطلب حتديد املخاطر وطرق تقييمها حبسب  إدارةلن أحداث خارجية. تتم أو  للشركة الداخليةواألنظمة 
ن خالل لملية التخطيط حتدد وتتابع م سرتاتيجيةنسبة حدويها ومن خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية ةذه اإلجراءات. إن املخاطر االو  أتييةا

 السنوية.
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 COVID)-(19 أير انتشار فيوس كوروان  -31

، حيث 0202كانون األول   13 املالية للسنة املنتهية يف( مستمرة لغاية اتريخ إلداد البياانت COVID-19يوس كوروان )زالت آاثر جائحة ف ما
 سّبب ةذا احلدث اضطراابت واسعة النطاق ل لمال، وانعكس سلباً للى النشاط االقتصادي ملعظم الشركات واملنشآت.

 امل كدة للى تلك يتقبلية غآلاثر األحداث املسيف احلالة الراةنة النتشار الفيوس، فإن حتديد املبالغ الدفرتية لبع  األصول وااللتزامات يتطلب تقديراً 
لية خالل الفرتات ااألصول وااللتزامات يف هناية فرتة التقرير واليت قد يسببها ةذا الوابء. من احملتمل أن تتطلب النتائج اليت ختتلف لن االفرتاضات احل

 الفرتات الالحقة لدفرتي ل صل أو االلتزام املتأير وسيتم اإلفصاح لن ةذه التأييات يفالالحقة إللداد البياانت املالية، تعديالً ذا أمهية نسبية للى املبلغ ا
 واختاذ اإلجراءات املناسبة. لتأيي ةذا احلدث للى لمليات الشركة تقييمها أن تستكمل اإلدارةبعد 

 
 املوافقة للى البياانت املالية –02

 .0203نيسان  01 اريختبللى البياانت املالية  رئيس جملس اإلدارةوافق 


