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 ألفا كابيتال للخدمات املالية  

 شركة مسامهة مغفلة خاصة 

 ات حول البياانت املالية إيضاح 

 1220كانون األول    31للسنة املنتهية يف  
   
 الشركةنشاط و  موضوع -1

(،  15744السجل التجاري رقم )، مسجلة يف السجل التجاري حملافظة دمشق مبوجب  مسامهة مغفلة خاصة املالية  ه شركة    ألفا كابيتال للخدمات شركة  
 لية سورية.   300.000.000مسال قدره برأ  ،2009آذار  26اتريخ 

 . 2020تشرين األول   1ون ،اماً تبدأ من  مدة الشركة مخس

القواني واألنظمة والقرارات  غاية الشركة القيام أب،مال شرا  وبيع األوراق املالية ابلعمولة حلساب الشركة اخلاص وحلساب الغي املنصوص ،ليها يف  
وتقدمي االستشارات املتعلقة ابألوراق املالية وحتليل ونشر املعلومات، وإدارة الصدارات األولية دون التعهد    املالية السورية.   واألسواق   اخلاصة هبيئة األوراق 

 ن نو،ها. ابلتغطية، وإدارة حمافظ استثمارية، ،دا بنا  املساكن وبيعها والجتار هبا مهما كا

  195مبوجب قرار الوزارة رقم    ،2011لعام    29تعديل الدارة وتوفيق النظام األساسه وفق أحكام املرسوم التشريعه رقم    2019آذار    4مت بتاريخ  
 . 2019كانون الثان   21اتريخ 

ومت منح الشركة الرتخيص    ،2009كانون الثان    4بتاريخ   املوافقة األولية ،لى التأسيس  ألفا كابيتالمنحت  يئة األوراق واألسواق املالية السورية شركة 
ى أمر املباشرة من قبل  لحصلت الشركة ،و   ،2009آذار    30بتاريخ    ( / م 53)النهائه من قبل  يئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب القرار رقم  

 . 2020 تشرين الثان   23بتاريخ   /م142مبوجب القرار رقم    يئة األوراق واألسواق املالية السورية

إىل شركة مسامهة مغفلة خاصة وفق أحكام قانون الشركات الصادر ابملرسوم التشريعه رقم  لشركة من شركة حمدودة املس ولية  ل ويل الشكل القانون  مت حت 
،  2020أيلول    7ن وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك بتاريخ  الصادر ،  2330، ومت تصديق نظامها األساسه وفق القرار رقم  2011لعام    29

 . 2020آب  24/م بتاريخ 93وحصلت ،لى موافقة  يئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب القرار رقم  

شركة  سورية للوساطة املالية" لتصبح "   – ميجا انفستمنت  شركة  "  اق املالية السورية ،لى تغيي االسم من حصلت الشركة ،لى موافقة  يئة األوراق واألسو 
 . 2020آب  24بتاريخ  م /93ألفا كابيتال للخدمات املالية" مبوجب القرار رقم 

ملمارسة نشاط تقدمي االستشارات    2022حصلت الشركة ،لى موافقة جملس مفوضه  يئة األوراق واألسواق املالية السورية ،لى جتديد اال،تماد لعام  
ولية دون التعهد  ليل ونشر املعلومات املتعلقة ابألوراق املالية، ونشاط الوساطة يف األوراق املالية حلساهبا وحلساب الغي، ونشاط إدارة الصدارات األ وحت
 . 2022كانون الثان   11/م بتاريخ 7مبوجب القرار رقم    غطية، وذلكابلت 

ملمارسة نشاط الوساطة يف األوراق املالية    2021واألسواق املالية ،لى جتديد اال،تماد لعام  وكانت قد حصلت ،لى موافقة جملس مفوضه  يئة األوراق  
 . 2021كانون الثان   11/م بتاريخ  9حلساهبا وحلساب الغي وذلك مبوجب القرار رقم 

 قصص وسادات.  بنا  - الفردوس  –  مركز الشركة الرئيسه دمشق

 ،لى منح شركة ألفا كابيتال املوافقة ،لى تفعيل خدمة التداول ،رب النرتنت.   2021أاير    24املنعقدة بتاريخ  (  15)  وافق جملس املفوضي يف جلسته رقم
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 تطبيق املعايي الدولية للتقارير املالية اةديدة واملعدلة - 2
( وةنة تفسي إ،داد  IASB)بتطبيق ليع املعايي والتفسيات املعدلة واةديدة الصادرة ،ن جملس معايي احملاسبة الدولية    ت الشركة يف الفرتة احلالية، قام

 . 2021كانون الثان   1للفرتات احملاسبية اليت تبدأ من   شركة ( التابعة للمجلس واليت ختص وتسري ،لى نشاطات الIFRICالتقارير املالية )

 ل ،لى البياانت املالية، جرا  تطبيق  ذه املعايي وتفسياهتا. مل يطرأ أي تعدي
 

 السياسات احملاسبية   -   3

 أسس اال،داد: 

 . مت إ،داد البياانت املالية للشركة وفقاً للمعايي الدولية للتقارير املالية وقواني الوساطة املالية املتبعة يف سورية 
 إ،داد البياانت املالية: 

 تظهر البياانت املالية ابللية السورية )ل.س.(، العملة التشغيلية للشركة و،ملة االقتصاد.  ، ية وفقاً ملبدأ الكلفة التارخييةالبياانت املالمت إ،داد 

 أ م السياسات احملاسبية املتبعة

 اال،رتاف ابليراد: -أ

أو بناً    وشرا  األوراق املالية ،ند تقدمي  ذه اخلدمات بشكل هنائه إىل الزابئن يتم اال،رتاف ابليراد الناتج ،ن االستشارات املالية و،موالت بيع 
   .لتأدية  ذه اخلدمة  ،لى نسبة الجناز ابلنسبة لالستشارات املالية حبسب شروط العقد املتفق ،ليه
 تسجل إيرادات الفوائد دورايً بناً  ،لى أساس املبالغ ونسبة الفائدة املطبقة. 

 الجتما،ية:التأمينات ا -ب

متثل    إن الشــركة مســجلة يف م ســســة التأمينات االجتما،ية يف اةمهورية العربية الســورية وتســدد بشــكل منتظم التأمينات ،ن موظفيها إىل امل ســســة.
 ذه املســـــامهات واجبات الشـــــركة جتاه موظفيها يف ما خيص تعويم هناية اخلدمة وابلتال ســـــوف  صـــــل املوظفون ،لى  ذا التعويم من م ســـــســـــة  

 أمينات االجتما،ية. ليس ،لى الشركة أي التزامات أخرى جتاه موظفيها فيما يتعلق بتعويم هناية اخلدمة.الت

 :امل وانت -ج

را   يتم قيد م ونة نتيجة حدث سابق، إذا ترتب ،لى الشركة موجب قانون أو استنتاجه ميكن تقديره بشكل موثوق، وأنه من احملتمل أن يتوجب إج
 ة إىل اخلارج لتسديد املوجب. تدفق منافع اقتصادي

 الضرائب: -د

 أ،با  الضرائب ،لى األرابح  ه جمموع الضرائب املستحقة الدفع والضرائب امل جلة.
 وتعديالته. 2003تشرين األول  28اتريخ  24حتتسب الضريبة ،لى األرابح ويستدرك هلا مبوجـب القانون رقم 

 الضرائب املستحقة:

الضــرييب ،ن الربح احملاســيب ألنه ال يشــمل األ،با  واليرادات اخلاضــعة للضــريبة يف ســنوات أخرى أو اليت ال تدخل أبداً ضــمن الو،ا   خيتلف الربح  
ــبة   ــتحقة الدفع حالياً ،لى نسـ ــرائب املسـ ــرييب. حتتســـب الضـ ــم إدارة حملية مبعدل    %22الضـ ــافة إىل رسـ ــافة إىل    %10ابلضـ ــريبة ابلضـ من قيمة الضـ

 من قيمة الضريبة. %10الوطنية ل،ادة ال،مار مبعدل املسامهة 
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 الضرائب امل جلة:

ــديد ا أو متوقع اســـرتجا،ها ،لى فروقات بي القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوابت يف البياانت امل ــرائب واجب تسـ ــرائب امل جلة ضـ الية  متثل الضـ
 املال.الوضع وتقيد ،لى أساس طريقة مطلوابت بيان والربح الضرييب الذي احتسب ،لى أساس الضريبة ،لى األرابح، 

ضـــــــريبة  يتم اال،رتاف ابلضـــــــرائب امل جلة ،لى ليع الفروقات امل قتة ويتم اال،رتاف ابلضـــــــرائب امل جلة املدينة إىل حدود حتقق إيرادات خاضـــــــعة لل
 ميكن حسم الفروقات امل قتة منها.

حـال نتجـت الفروقـات امل قتـة من قيمـة الشــــــــــــــهرة أو من اال،رتاف األول )يف غي حـاالت دمج  ال يتم اال،رتاف بتلـك املوجودات واملطلوابت يف  
 امل سسات( مبوجودات ومطلوابت أخرى يف ،ملية ال ت ثر ال ،لى الربح الضرييب وال ،لى الربح احملاسيب.

حبسـب إمكانية أاّل ينتج مسـتقباًل إيرادات خاضـعة للضـريبة    تتم مراجعة القيمة الدفرتية للضـرائب امل جلة املدينة بتاريخ كل بيان وضـع مال وختفم
 متكن من اسرتداد جز  من أو كامل  ذه املوجودات.

زيل واملتعلقة ابملسـامهات واحلصـص املذكورة أ،اله، يتم اال،رتاف هبا فقط إىل  ــــــــــــــــإن الضـرائب امل جلة املدينة الناجتة ،ن الفروقات امل قتة القابلة للتن
 ينتج إيرادات خاضعة للضريبة ميكن تنـزيل الفروقات امل قتة منها ومتوقع أن تعكس يف املستقبل القريب. مدى إمكانية أن

ــتثنا  ،ندما تتعلق مببالغ مســــجلة مباشــــرة ضــــمن حقوق امللكية، ،ند ا يتم قيد الضــــرائب  الدخل الشــــامليتم قيد الضــــرائب امل جلة يف بيان   ، ابســ
 امللكية.امل جلة أيضاً ضمن حقوق 

ب مفروضـة  يتم إجرا  مقاصـة الضـرائب امل جلة الدائنة واملدينة ،ندما تتمتع الشـركة حبق قانون لظهار صـايف الضـرائب امل جلة و،ندما تتعلق بضـرائ
 من قبل دائرة ضريبية واحدة و،ندما تنوي الشركة تسديد الضرائب املتوجبة من خالل الضرائب امل جلة املدينة.

 الثابتة املادية: املوجودات -ه

ــائر تد ــتهالكات املرتاكمة وخسـ ن القيمة إن  يتم إظهار املوجودات الثابتة املادية ،لى أســـاس ســـعر التكلفة التارخيية ابللية الســـورية بعد تنــــــــــــــــــزيل االسـ
 ليصال األصول إىل حالتها التشغيلية. املوجودات املشرتاة كلفة الشرا  زائد التكاليف الضافية اليت تتكبد ا الشركةوجدت. تتضمن تكلفة 

بد اً من اتريخ وضـــــــعها يف  يتم اســـــــتهالك املوجودات الثابتة املادية ابســـــــتعمال طريقة القســـــــط الثابت ،لى مدى األ،مار النتاجية املقدرة ل صـــــــول  
 السنوية التالية: وحسب النسباالستخدام 

   %  
 20 حتسينات ،لى املأجور -
 20 حاسوبأجهزة  -
 10 معدات -
 10 أاثث ومفروشات -
الربح أو اخلسـارة الناجم ،ن اسـتبعاد املمتلكات واملعدات ،لى أسـاس الفرق بي سـعر البيع والقيمة الصـافية. ويسـجل الربح أو اخلسـارة   احتسـابيتم  

 .الدخل الشامليف بيان 
اخلردة بتاريخ إ،داد بيان الوضع املال. يتم اال،رتاف ابلفروقات الناجتة ،ن مراجعة  تتم مراجعة األ،مار النتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات وقيمة  

 التقديرات يف الفرتة احلالية والفرتات الالحقة إذا كانت املراجعة ت ثر ،لى الفرتة احلالية والفرتات الالحقة.

 موجودات غي ملموسة: -و

 ابللية السورية بعد تنـزيل الطفا  املرتاكم وم ونة التدن يف القيمة، إن وجدت. تظهر املوجودات غي امللموسة ،لى أساس سعر التكلفة

قيمتهـا يف بـيان  املوجودات غي املـادـية اليت ،مر ـا الزمين غي حمـدد يتم مراجعـة الـتدن يف قيمتهـا يف اتريخ البـياانت املـالـية ويتم تســــــــــــــجـيل أي ـتدن يف 
  .الدخل الشامل
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 املوجودات غي امللموسة ،لى مدى العمر النتاجه كما يله:جيري إطفا  
  %  

 20  برامج كمبيوتر -
 جيري إطفا  الربامج اليت يتم شراؤ ا ،لى أساس ترخيص االستخدام وفقاً ملدة الرتخيص.

 النقد وما يوازي النقد: -ز

ــاابت   ــندوق واحلسـ ــيولة العالية،  يتألف النقد وما يوازي النقد من النقد يف الصـ ــية األجل وذات السـ ــتثمارات قصـ ــافة إىل االسـ ــرفية اةارية، ابلضـ املصـ
 واليت ميكن حتويلها إىل نقد بسهولة، ابلضافة إىل أن  ذه االستثمارات ليست معرضة بشكل كبي إىل خماطر التغي يف القيمة.

 
 واالفرتاضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة حماسبية أحكام -4

 من املتوفرة غي للموجودات واملطلوابت الدفرتية ابلقيمة متعلقة وافرتاضات تقديرات تستعمل أن الشركة إدارة ،لى احملاسبية، السياسات تطبيق سياق يف

  ذه ،ن الفعلية النتائج ختتلف وقد صلة. ذات أخرى تعترب ،وامل و،لى اخلربة ،امل ،لى هبا املتعلقة واالفرتاضات التقديرات  ذه تعتمد أخرى. مصادر

 .واالفرتاضات التقديرات

 وذلك التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاسبية التقديرات مراجعة ،ن الناجتة ابلفروقات يعرتف دوري. بشكل واالفرتاضات  التقديرات مراجعة تتم

 .الحقة وفرتات احلالية الفرتة ،لى املراجعة ت ثر كانت إذا الحقة وفرتات املراجعة فرتة يف أو الفرتة،  ذه ،لى حصرايً  ت ثر املراجعة  ذه كانت إذا

 أحكام أساسية يف تطبيق السياسات احملاسبية 
 أحكام مهمة لتقدير املخاطر:

ملال واليت قد ينتج ،نها خماطر التسبب  فيما يله التقديرات األساسية املتعلقة ابملستقبل، ومصادر أساسية أخرى للتقديرات كما يف اتريخ بيان الوضع ا
 بتعديالت ،لى القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوابت خالل الفرتة املالية. 

 القيمة العادلة ل دوات املالية غي املدرجة:

الطار العمله، تستعمل  ذه التقنيات  حتدد القيمة العادلة ل دوات املالية غي املدرجة يف أسواق نشطة، من خالل استعمال تقنيات تقييم. ضمن  
ية األسواق واالرتباطات  ص واملتعلق ابلطرف الثان(، وحساسابال،تماد فقط ،لى املعلومات املتوفرة، إال أن بعم العوامل مثل خماطر االئتمان )اخلا

 القائمة تتطلب من الدارة أن تستعمل تقديرات ،ديدة. 

 لعوامل أن ي ثر ،لى القيمة العادلة ل دوات املالية الظا رة يف بيان الوضع املال. ميكن للتغي يف االفرتاضات حول  ذه ا

 األساسية للتقديرات واالفرتاضات  املصادر

 استهالك املوجودات الثابتة:  - أ

النفاية وقيمة  املطبقة  االستهالك  وطريقة  املادية  الثابتة  للموجودات  املقدرة  النتاجية  األ،مار  مبراجعة  الشركة  النتاجه   تقوم  العمر  هناية  يف 
 للموجودات يف هناية كل دورة مالية. 

 إطفا  املوجودات غي امللموسة:   -ب

 تقوم الشركة مبراجعة األ،مار النتاجية للموجودات غي امللموسة وطريقة الطفا  املطبقة يف هناية كل دورة مالية. 
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 قيمة املوجودات وتكوين امل وانت الالزمة:  تدن - ج

  توجد  الرا نة اليت متر هبا اةمهورية العربية السورية، قامت الدارة بتقدير القيمة االسرتدادية للموجودات. اب،تقاد الدارة ال   الظروف يف ظل  
 م شرات لتكوين م وانت تدن إضافية. 

 : االستمرارية  مبدأ  -د

بتقييمها ،لى جممو،ة من   الدارة  ا،تمدت  العمل ،لى أساس مبدأ االستمرارية.  الشركة ،لى االستمرار يف  بتقييم مدى قدرة  قامت الدارة 
املستقبلية،   اليقي  امل شرات املالية والتشغيلية. تعتقد الدارة أنه وابلرغم من حالة ،دم االستقرار اليت متر هبا اةمهورية العربية السورية وحالة ،دم 

   املالية ،لى أساس مبدأ االستمرارية.   البياانتفإن الشركة متتلك املوارد الكافية لالستمرار ابلعمل يف املدى املستقبله املنظور. بناً  ،ليه فقد مت إ،داد  

 
 نقد يف الصندوق ولدى املصارف  - 5

 يتكون  ذا البند مما يله: 
  كانون األول   31كما يف     
    2021     2020  
  ل.س.      ل.س.     

 يف الصندوق: نقد  
  1.732.863    175.702  لية سورية  

 : حساابت جارية لدى املصارف 
  93.521.425    582.816.565  لية سورية  

 )استحقاقها األصله خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل(:   لدى املصارف  ودائع
  21.500.000    5.000.000  سورية لية  

  116.754.288    587.992.267  النقد  يوما يواز النقد 
 (   11.991) (   77.649) خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

   587.914.618    116.742.297  

 يتضمن بند ودائع لدى املصارف ودائع مع مصارف جتارية حملية. 

 لقد كانت احلركة ،لى خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة كما يله: 
  كانون األول   31يف  للسنة املنتهية     
    2021     2020  
  ل.س.      ل.س.     
   -      11.991  بداية السنة كما يف رصيد  ال 
   11.991     65.658  مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

   11.991     77.649  هناية السنة كما يف رصيد  ال 
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 مدينة أخرى   ذمم مصاريف مدفو،ة مقدماً و  - 6

 يتكون  ذا البند مما يله: 
  كانون األول   31كما يف     
    2021     2020  
  ل.س.      ل.س.     
  167.014    -   القبم فوائد مستحقة  
  1.834.980    4.952.336  مصاريف مدفو،ة مقدماً  
  5.000.000    5.000.000  دفعات مقدمة للموردين  
  2.500.000    24.965.000  * لالسرتدادأتمينات قابلة  
  -     3.125.000  وظفيسلف م  
   60.000    1.210.000  سلف مدفو،ة  

   39.252.336    9.561.994  

 ميثل  ذا البند أتمينات لدى صندوق ضمان التسوية و ه أتمينات قابلة لالسرتداد.  *
 
 اخلسائر   و أ موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل األرابح   - 7

 يتكون  ذا البند مما يله: 
  كانون األول   31يف    كما    
    2021     2020  
  ل.س.      ل.س.     

  -     146.486.269  استثمارات األسهم

   146.486.269     -  
 

 العادلة من خالل األرابح أو اخلسائر كما يله: كانت احلركة ،لى املوجودات املالية ابلقيمة 
  كانون األول   31يف    كما    
    2021     2020  
  ل.س.      ل.س.     
   -     -   بداية السنة كما يف رصيد  ال 
  -     133.806.947  مشرتايت أسهم  
 أرابح غي حمققة انجتة ،ن إ،ادة تقييم موجودات  
  -     12.679.322  أو اخلسائر  األرابح  مالية ابلقيمة العادلة من خالل   

  -     146.486.269  هناية السنة كما يف رصيد  ال 

 . متثل  ذه املوجودات املالية قيمة استثمارات الشركة يف شركات ومصارف حملية مدرجة يف سوق دمشق ل وراق املالية ،لى شكل أسهم

  . 2021كانون األول   31لية سورية للسنة املنتهية يف  86.846.875 اليت مت قيد ا يف بيان الدخل مبلغ احملفظة بلغت أرابح 
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   حقوق استخدام األصول املستأجرة  - 8
 يتكون  ذا البند مما يله: 

   حقوق استخدام األصول املستأجرة      
   اجملموع      مبان      
   . س . ل      ل.س.      
 التارخيية كلفة  ت ال 

   48.000.000    48.000.000  1920كانون الثان   1الرصيد كما يف 

   48.000.000    48.000.000  0202كانون األول   31الرصيد كما يف 

   48.000.000    48.000.000  1220كانون األول   31الرصيد كما يف 
 املرتاكم ستهالك  اال 

 (  2.973.516) (  2.973.516) 2019كانون الثان   1الرصيد كما يف 
 (  615.999.99) (  615.999.99) إضافات، أ،با  السنة 

 (  18.973.512) (  18.973.512) 2020كانون األول   31الرصيد كما يف 
 (  615.999.99) (  615.999.99) إضافات، أ،با  السنة 

 (  834.973.50) (  834.973.50) 1202كانون األول   31الرصيد كما يف 
 صايف القيمة الدفرتية  

   213.026.49    213.026.49  1220كانون األول   31الرصيد كما يف صايف 

   29.026.488    29.026.488  2020كانون األول   31الرصيد كما يف صايف 

 . 2020كانون األول   31وكما يف  2021كانون األول   31إجيار كما يف ال يوجد التزامات ،قود  

 إن احلركة ،لى حقوق استخدام األصول املستأجرة من خالل قائمة الدخل كانت كما يله: 
  كانون األول   31يف    للسنة املنتهية    
    2021     2020  
  ل.س.      ل.س.     
  615.999.99    615.999.99  استخدام األصول املستأجرةحقوق الك هتسا 

   615.999.99    615.999.99  
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 املادية   ثابتة ال وجودات  امل  - 9
 يتكون  ذا البند مما يله: 

  اجملموع    ومفروشات أاثث     معدات    أجهزة حاسوب    حتسينات ،لى املأجور   
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.   

 الكلفة التارخيية 

  4.563.087  -   -   -   4.563.087 2020كانون الثان   1الرصيد كما يف 
  119.454.095  18.592.955  26.182.500  53.049.760  21.628.880 الضافات 

  124.017.182  18.592.955  26.182.500  53.049.760  26.191.967 2020كانون األول   31الرصيد كما يف 
  12.122.500  2.772.500  109.000  9.241.000  -  الضافات 

  136.139.682  21.365.455  26.291.500  62.290.760  26.191.967 1202كانون األول   31الرصيد كما يف 
 املرتاكم   االستهالك 

  -   -   -   -   -  2020كانون الثان   1الرصيد كما يف 
 (  13.544.903) (  921.398) (  2.070.333) (  4.230.975) (  6.322.197) الضافات، أ،با  السنة 

 (  13.544.903) (  921.398) (  2.070.333) (  4.230.975) (  6.322.197) 2020كانون األول   31الرصيد كما يف 
 (  28.563.165) (  1.882.627) (  5.190.933) (  10.651.552) (  10.838.053) الضافات، أ،با  السنة 

 (  42.108.068) (  2.804.025) (  7.261.266) (  14.882.527) (  17.160.250) 1202كانون األول   31الرصيد كما يف 
 صايف القيمة الدفرتية 

  94.031.614  18.561.430  19.030.234  47.408.233  9.031.717 2120كانون األول   31الرصيد كما يف 

  110.472.279  17.671.557  24.112.167  48.818.785  19.869.770 2020كانون األول   31الرصيد كما يف 
 



 

- 15 - 

 موجودات غي ملموسة  - 10

 يتكون  ذا البند مما يله:
  اجملموع    برامج كمبيوتر   
  ل.س.    ل.س.   

 الكلفة التارخيية 
  -    -   2020كانون الثان   1الرصيد كما يف 

  56.250.000   56.250.000    الضافات 

  56.250.000   56.250.000  2020كانون األول   31الرصيد كما يف 

  56.250.000   56.250.000  1202كانون األول   31الرصيد كما يف 

 املرتاكم   االستهالك 
  -    -   2020كانون الثان   1الرصيد كما يف 

 (  5.275.001) (  5.275.001) سنة الضافات، أ،با  ال

 (  5.275.001) (  5.275.001) 2020كانون األول   31الرصيد كما يف 
 (  10.849.996) (  10.849.996) سنة الضافات، أ،با  ال

 (  16.124.997) (  16.124.997) 1202كانون األول   31الرصيد كما يف 
 صايف القيمة الدفرتية 
  40.125.003   40.125.003  2021كانون األول   31الرصيد كما يف 

  50.974.999   50.974.999  2020كانون األول   31الرصيد كما يف 
 
 دفعات مقدمة من العمال   - 11

 الشركة للقيام بعمليات بيع وشرا  األسهم. يتضمن  ذا البند املبالغ املود،ة من قبل العمال  لدى 

سورية    لية  59.070.321مبلغ  )مقابل    2021كانون األول    31لية سورية كما يف    512.779.661مبلغ    قدمة من العمال املدفعات  الغ رصيد  ويبل
 (. 2020كانون األول   31كما يف 
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 العمليات مع أطراف ذات ،القة  - 21
وموظفه الدارة الرئيسيي. لدى الشركة ،مليات مهمة مع األطراف ذات العالقة انجتة ،ن ،مليات جتارية    املسامهيتتضمن األطراف ذات العالقة  

 ومتويلية. وال يتم قيد فوائد ،لى  ذه األرصدة.  
 : بنود بيان الوضع املال

  كانون األول   31كما يف     
    0212     2020  
  ل.س.      ل.س.     

 حساابت دائنة 
  26.199.372    -   أطراف ذات ،القة   –ذمم دائنة   

    -    26.199.372  
 قروض 

  -     121.521.463  * أطراف ذات ،القة – طويل األجل قرض 

   121.521.463     -  

لية سورية بدون فوائد وملدة مخس سنوات    200.000.000جملس الدارة إىل الشركة مببلغ  أحد أ،ضا ميثل  ذا البند قيمة قرض ممنوح من  *
. لغرض متكي الشركة من حتقيق الكفاية املالية الالزمة لتأمي املوارد املالية لتغطية النشاط ومت احلصول  2021آذار    18ميالدية تبدأ بتاريخ  

 . 2021أذار  16 املنعقد بتاريخ  2021لعام   3رقم  ع ،لى موافقة جملس إدارة الشركة مبوجب االجتما 

 (. 15لية سورية لغرض إطفا  اخلسائر املرتاكمة للشركة )إيضاح  43.583.536مت التنازل ،ن جز  من  ذا القرض مببلغ 
 

 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى  - 31
 يتكون  ذا البند مما يله:

  كانون األول    31كما يف    
  2021   2020  
  ل.س.    ل.س.   
   710.760  2.077.813 ضريبة رواتب وأجور مستحقة  
   309.133   347.573 أتمينات اجتما،ية مستحقة  
   271.379  6.709.099 ،موالت مستحقة لسوق دمشق ل وراق املالية  
  -    975.000 أخرى  مصاريف مستحقة  

  10.109.485  1.291.272  
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 املدفوع   املال   رأس  - 41
لية ســـورية    100بقيمة امسية تبلغ   م لف من ثالثة ماليي ســـهم  2021األول   كانون  31لية ســـورية كما يف    300.000.000رأس مال الشـــركة يبلغ  

كانون    31كما يف  لية ســورية للســهم الواحد   100لية ســورية م لف من ثالثة ماليي ســهم بقيمة امسية تبلغ    300.000.000  )مقابلللســهم الواحد  
 (.2020األول 

م تشـريعه رقمت حتويل الشـكل القانون للشـركة من شـركة حمدودة املسـ ولية إىل شـركة مسـامهة مغفلة خاصـة وفق أحكام قانون الشـركات الصـادر ابملرسـوم ال
ــاســـه وفق  2011لعام    29 ــادر ،ن وزارة الداخلية ومحاية   2330  القرار، ومت تصـــديق نظامها األسـ ــتهلكالصـ ، وحصـــلت  2020أيلول   7بتاريخ    املسـ

 .2020آب  24/م بتاريخ 93،لى موافقة  يئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب القرار رقم 
لية    138.887.735لية ســورية و ه ،بارة ،ن أســهم نقدية مببلغ    250.000.000مببلغ    2020العام  حصــلت زايدة ،لى رأس مال الشــركة خالل  

متوز   20لية ســــــورية مبوجب تقرير اخلربة املقدم من قبل احملاســــــب القانون أســــــعد صــــــالح شــــــراب  يف    161.112.265ســــــورية ومقدمات ،ينية مببلغ  
2020. 

،لى   2020كانون األول    31وكما يف    2021كانون األول    31يف    كما  تتوزع أســــهم رأس املالكامل.    كلتب املســــامهون ،لى رأس املال بشــــوقد اكت
 الشكل التال:

  نوع األسهم   
  النسبة    القيمة    ،دد األسهم    نقدية    ،ينية   

  %    ل.س.    سهم         
 ميجا انفستمنت لتداول األوراق

  20   60.000.000  600.000  60.000.000  -  املالية ش.م.م 
  75   225.000.000  2.250.000  63.887.735  161.112.265 ،يسى ميشيل الشامه
  3   9.000.000   90.000  9.000.000  -  مصطفى فارس ،طار

  2   6.000.000   60.000  6.000.000  -  ميشيل الشامهسومر 

  161.112.265  138.887.735  3.000.000  300.000.000   100  

 
 اخلسائر املرتاكمة  - 51

ــائر املرتاكمة كما يف   ــركة املنعقدة بتاريخ    69.782.908مبلغ    2020كانون األول    31بلغت اخلســــــــ ــورية. وافقت اهليئة العامة العادية للشــــــــ  9لية ســــــــ
الســـيد ،يســـى الشـــامه )مســـا م و،ضـــو جملس إدارة( قد تنازل ،ن حســـابه اةاري ، حيث أن  ،لى إطفا  كامل قيمة اخلســـائر املرتاكمة  2021حزيران  

ــاً ،ن جز  من القرض طويل األجل )إيضـــــاح  2020كانون األول    31لية ســـــورية كما يف    26.199.372الدائن والبالغ   ( مبا يعادل  12، وتنازل أيضـــ
 مة.لية سورية لغرض إطفا  كامل قيمة اخلسائر املرتاك 43.583.536مبلغ 

 
 ،موالت إيرادات   - 61

،لماً أبن الشــركة حصــلت ،لى أمر املباشــرة من قبل  يئة  مت تقدميها إىل العمال ،    ،موالت لقا  خدمات بيع وشــرا  أوراق ماليةميثل  ذا البند إيرادات  
 .2020تشرين الثان  23/م بتاريخ 142األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب القرار رقم 

لية ســــــــورية للســــــــنة    754.100)مقابل مبلغ    2021كانون األول    31لية ســــــــورية للســــــــنة املنتهية يف    50.501.701إيرادات العموالت مبلغ  بلغت  
  (.2020كانون األول   31املنتهية يف 
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 مصاريف إدارية و،مومية  - 71
 يتكون  ذا البند مما يله:

  كانون األول   31للسنة املنتهية يف    
  2021   2020  
  ل.س.    ل.س.   

  3.200.000  14.062.000 واستشارية  أتعاب مهنية 
  6.425.000  1.250.000 مصاريف التسجيل لدى سوق دمشق ل وراق املالية 
  3.397.950  1.871.300 مصاريف التسجيل لدى  يئة األوراق واألسواق املالية 

  1.556.665  4.886.926 فاكس وانرتنت   ،مصاريف  اتف 
  3.927.585   759.665 أ،با  ورسوم حكومية 
  -   19.506.525 كهراب  وما  وتدفئة 

   413.708  1.742.199 مصاريف و،موالت مصرفية 
   304.000  6.520.000 مصاريف د،اية وإ،الن 
   620.000  11.129.484 قرطاسية ومطبو،ات 

   13.000  2.014.500 مواصالت 
   104.167   50.000 ىل رابطة شركات اخلدمات والوساطة املالية إ بدالت مدفو،ة 
   566.500  6.824.900 مصاريف صيانة 
  -   4.322.200 مصاريف ضيافة 
   671.129  2.811.476 مصاريف أخرى 

 77.751.175  21.199.704  
 
 رواتب وأجور وملحقاهتا  - 81

 يتكون  ذا البند مما يله:
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف    
  2021   2020  
  ل.س.    ل.س.   

  6.632.350  37.325.444 رواتب وأجور 
   438.866  1.962.587 أتمي صحه 

   794.595  2.494.890 أتمينات اجتما،ية 

 41.782.921  7.865.811  
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 ضريبة الدخل  - 91

 يتكون  ذا البند مما يله:
  كانون األول   31املنتهية يف  للسنة    
  2021   0202  
  ل.س.    ل.س.   

 (  62.976.292) (  723.574.27) قبل الضريبة  سنةلا خسارة

 (  62.976.292) (  723.574.27) اخلسارة الضريبية 
  -   -  ( %22) الدخل  ضريبة 

  -   -  ( %10إ،ادة ال،مار ) 
  -   -  ( % 10احمللية ) دارةال رسوم 

   -   -  

جز    حيث أن الدارة ال تتوقع أن ينتج مسـتقباًل إيرادات خاضـعة للضـريبة متكن من اسـرتداد  ،قررت إدارة الشـركة ،دم تشـكيل موجودات ضـريبية م جلة
 من أو كامل  ذه املوجودات.

ة لدى الدوائر  عحســـــــــــــب التواريخ احملددة لذلك ومازالت البياانت الضـــــــــــــريبية قيد املراج  2020حىت    2009مت تقدمي البياانت الضـــــــــــــريبية ،ن األ،وام  
 الضريبية.

 
 املخاطر   إدارة و   األدوات املالية  - 20

  

 : معدل الفائدة  خماطر  - أ 

املوجودات املنتجة للفوائد واملطلوابت اخلاضعة  تنشأ  ذه املخاطر من التغيات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية واليت هلا أتثي مباشر ،لى  
 .  ه ذات معدل فائدة اثبت  ودائع لدى املصارف   إن للفوائد. 

 خماطر العمالت األجنبية:  - ب 

 . ية جنبالشركة ابلعمالت األ ال يوجد أرصدة لدى
 خماطر السيولة:  - ج 

الشركة    خماطر السيولة تتمثل ابلتأكد من توفر سيولة كافية لإليفا  اباللتزامات املرتتبة ،لى الشركة ،ند استحقاق أي دفعة هلذه الغاية. تقوم  إدارةإن  
 ذلك بشكل دوري. و  املطلوابت ،لى حد سوا  و   بقياس التدفق النقدي املتوقع ابلنسبة للموجودات
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 العمليات الرئيسية كما يله: املطلوابت بي و  املوجودات تتوزع 
  2021كانون األول    31كما يف      
  اجملموع    أكثر من سنة    لغاية سنة     
 ل.س.    ل.س.    ل.س.     

 املوجودات 
  587.914.618  -   587.914.618 نقد يف الصندوق ولدى املصارف 
  39.252.336  -   39.252.336 مصاريف مدفو،ة مقدماً وذمم مدينة أخرى  
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة   
  146.486.269  -   146.486.269 من خالل األرابح أو اخلسائر   
  94.031.614  94.031.614  -  املادية ثابتة الوجودات امل 
  40.125.003  40.125.003  -  موجودات غي ملموسة  
  213.026.49  213.026.49  -  حقوق استخدام األصول املستأجرة  
  2920.836.33  9147.183.10  773.653.223 جمموع املوجودات   

 طلوابت امل 
  10.109.485  -   10.109.485 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى 
  512.779.661  -   512.779.661 دفعات مقدمة من العمال    
  121.521.463  121.521.463  -  قرض طويل األجل  
  644.410.609  121.521.463  522.889.146 وابت ل طجمموع امل  
  .325.724276  625.661.64  250.764.077 فجوة السيولة  
 
  0202كانون األول    31كما يف      
  اجملموع    أكثر من سنة    لغاية سنة     
 ل.س.    ل.س.    ل.س.     

 املوجودات 
  116.742.297  -   116.742.297 املصارفنقد يف الصندوق ولدى  
  9.561.994  -   9.561.994 مصاريف مدفو،ة مقدماً وذمم مدينة أخرى  
  110.472.279  110.472.279  -  املوجودات الثابتة املادية  
  50.974.999  50.974.999  -  موجودات غي ملموسة  
  29.026.488  29.026.488  -  حقوق استخدام األصول املستأجرة  
  316.778.057  190.473.766  126.304.291 جمموع املوجودات   

 طلوابت امل 
  26.199.372  -   26.199.372 أطراف ذات ،القة   –ذمم دائنة   
  1.291.272  -   1.291.272 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى 
  59.070.321  -   59.070.321 دفعات مقدمة من العمال    
  86.560.965  -   86.560.965 طلوابت جمموع امل  
   230.217.092  190.473.766  39.743.326 فجوة السيولة  
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 خماطر العمليات  - د 

فشل الجرا ات التطبيقية الداخلية واألشخاص  أو   التأثيات السلبية ،لى العمل الناجتة ،ن ،دم صحةأو  إن خماطر العمليات  ه خماطر اخلسارة
خماطر العمليات من خالل  يكلية تتطلب حتديد املخاطر وطرق تقييمها حبسب   إدارة،ن أحداث خارجية. تتم  أو    للشركة  الداخلية واألنظمة  
حتدد وتتابع من خالل ،ملية التخطيط    رتاتيجيةسنسبة حدوثها ومن خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية  ذه الجرا ات. إن املخاطر االو   أتثي ا

 السنوية. 
 

 COVID)-(19 أثر انتشار فيوس كوروان  - 12

، حيث  2021كانون األول    31  ( مستمرة لغاية اتريخ إ،داد البياانت املالية للسنة املنتهية يف COVID-19يوس كوروان )زالت آاثر جائحة ف  ما
 النطاق ل ،مال، وانعكس سلباً ،لى النشاط االقتصادي ملعظم الشركات واملنشآت. سّبب  ذا احلدث اضطراابت واسعة 

 امل كدة ،لى تلك  ي غيف احلالة الرا نة النتشار الفيوس، فإن حتديد املبالغ الدفرتية لبعم األصول وااللتزامات يتطلب تقديراً آلاثر األحداث املستقبلية 
الية خالل الفرتات  األصول وااللتزامات يف هناية فرتة التقرير واليت قد يسببها  ذا الواب . من احملتمل أن تتطلب النتائج اليت ختتلف ،ن االفرتاضات احل

تأثر وسيتم الفصاح ،ن  ذه التأثيات يف الفرتات الالحقة  الالحقة ل،داد البياانت املالية، تعدياًل ذا أمهية نسبية ،لى املبلغ الدفرتي ل صل أو االلتزام امل
 واختاذ الجرا ات املناسبة.   لتأثي  ذا احلدث ،لى ،مليات الشركة  تقييمها  أن تستكمل الدارةبعد  

 
 املوافقة ،لى البياانت املالية  – 22

 . 2022آذار   31 اريختب،لى البياانت املالية   رئيس جملس الدارةوافق 


