
 

 المساهمة المغفلة الخاصةشركة بيمو السعودي الفرنسي المالية 

  وتقرير مدقق الحسابات المستقل البيانات المالية
٨٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في 



 

  
   المساهمة المغفلة الخاصةشركة بيمو السعودي الفرنسي المالية 

  وتقرير مدقق الحسابات المستقلالبيانات المالية 
  ٨٢٠١كانون األول   ٣١ة في يمنتهللسنة ال

  
  
 

 جدول المحتويات
 

  صفحـــة  


  ٢-١  تقرير مدقق احلسابات املستقل
  

    البيانات املالية
  

  ٣  بيان الوضع املايل  
  

  ٤  خراآل الشامل الدخلو اخلسائر أو  رباحاأل بيان  
  

  ٥  يف حقوق املسامهني اتري بيان التغ  
  

  ٦   بيان التدفقات النقدية  
  

  ٢٨-٧  البيانات املالية ات حولإيضاح  









 

  أساسياً من البيانات املالية اً تشكل جزء ٢٤إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
  - ٤ -

  المساهمة المغفلة الخاصةلسعودي الفرنسي المالية شركة بيمو ا
  خراآل الشامل لدخلاالخسائر و أو  رباحاأل بيان

      

    كانون األول   ٣١في  للسنة المنتهية      
    ٧٢٠١      ٨٢٠١    إيضاح  

  ل.س.      ل.س.      
    ٥٥,٩٤١,١٧٤        ٦٥,٠٦٨,٣٢٣  ١٦  إيرادات عموالت

      ٨٥٠,٠٠٠        ٤,٦٦٨,٨٠٠    ١٧  ات استشارات ماليةإيراد
  إعادة تقييمغري حمققة ناجتة عن أرباح (خسائر) / 

      ٢٦,٠٦٢,٧٦٩    )  ٧,٦٧٨,٠٢٩(  ٨  جرةلمتالوجودات مالية م  
  )    ٣,٥٢٩(  )    ٢٧,١٧٢(  ٨  احملفظةخسائر 
     -            ١١٨,٠٠٠      نامجة عن توزيعات أرباح موجودات مالية للمتاجرة   أرباح

          ٨٢,٨٥٠,٤١٤        ٦٢,١٤٩,٩٢٢      
      ٩,٨٦٩,٩٥٠        ١٢,٩٣٠,٧٣٠    ١٨  الفوائد إيراد
        ١٧,٤٠٠          ٤٠٤,٠٠٠      ات أخرىإيراد

  )  ٢,٢١٢,٦٠١(      -      ١٩  حمققة صرف أسعارفروقات 
  )  ٦٧,٤٠٩,٤١٠(  )    ١٩٣,٠٦٠(  ١٩  غري حمققة صرفأسعار فروقات 

  )  ٨٦,٤٦٧,٠٥٠(  )  ٢٦٤,٤٣٩,٢٩(  ٢٠  مصاريف إدارية وعمومية

        )١٤٦,٢٠١,٧١١(  )  ٢٥١,٢٩٧,٦٢  (  
  )  ٦٣,٣٥١,٢٩٧(      ١٠,٨٥٢,٣٠٠      ة قبل الضريبةسنالربح / (خسارة) 

  )  ٧,٨٢٥,٥٦٨(        ١٥٩,٩٠٥    ١٢  (مصروف) ضريبة الدخلإيراد / 
  )  ٧١,١٧٦,٨٦٥(      ١١,٠١٢,٢٠٥      السنة/ (خسارة)  صايف ربح

  :خرىبنود الدخل الشامل األ

 اخلسائر أو  رباححقاً ضمن األالبنود اليت ميكن تصنيفها ال

  غري حمققة ناجتة عن إعادة تقييم  أرباح  
      -          ١٣,١٦٣,٠٤٠    ٩  ة للبيعموجودات مالية متوفر     
      -      )  ٣,٤٧٥,٠٤٣(  ١٢  ضريبية مؤجلة طلوبات التغري يف م  

  )  ٧١,١٧٦,٨٦٥(      ٢٢٠,٧٠٠,٢٠      سنةالدخل الشامل لل

 

  



 

  أساسياً من البيانات املالية  اً تشكل جزء ٢٤إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
  - ٥ -

  المساهمة المغفلة الخاصةالفرنسي المالية شركة بيمو السعودي 
   في حقوق المساهمين بيان التغيرات

        
   م فيالتغير المتراك                  
      أرباح مدورة     خسائر      القيمة العادلة لموجودات                  
    المجموع       غير محققة      متراكمة محققة      مالية متوفرة للبيع      احتياطي قانوني      رأس المال      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.       

    ٦١٧,٨٥٤,٧٧٧      ٣٣٩,٢٩٥,٢٠٠    )  ٥٢,٨٥٢,٨٩١(  )  ١,٢٧١,١٨٣(    ٣٢,٦٨٣,٦٥١      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠١٧ لثايناكانون   ١الرصيد كما يف 
  )  ٧١,١٧٦,٨٦٥(  )  ٦٧,٤٠٩,٤١٠(  )  ٣,٧٦٧,٤٥٥(    -        -        -      الدخل الشامل للسنة

    ٥٤٦,٦٧٧,٩١٢      ٢٧١,٨٨٥,٧٩٠    )  ٥٦,٦٢٠,٣٤٦(  )  ١,٢٧١,١٨٣(    ٣٢,٦٨٣,٦٥١      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠١٧األول  كانون ٣١الرصيد كما يف 
    ٢٠,٧٠٠,٢٠٢    )  ١٩٣,٠٦٠(    ١١,٢٠٥,٢٦٥      ٩,٦٨٧,٩٩٧      -        -      الشامل للسنةالدخل 

    -        -      )  ١,٠٨٥,٢٣٠(    -        ١,٠٨٥,٢٣٠      -      ختصيص االحتياطي القانوين

    ٤٥٦٧,٣٧٨,١١      ٢٧١,٦٩٢,٧٣٠    )  ١٤٦,٥٠٠,٣١(    ٨,٤١٦,٨١٤      ٣٣,٧٦٨,٨٨١      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٨٢٠١األول  كانون ٣١الرصيد كما يف 
  
  



 

  أساسياً من البيانات املالية  اً تشكل جزء ٢٤إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
- ٦  - 

  المساهمة المغفلة الخاصةالفرنسي المالية شركة بيمو السعودي 
   ةالنقدي اتبيان التدفق

      

     كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       
    ٧٢٠١      ٨٢٠١    إيضاح  

  ل.س.      ل.س.      
  )  ٦٣,٣٥١,٢٩٧(      ١٠,٨٥٢,٣٠٠      السنة قبل الضريبة(خسارة) /  ربح

  :تعديالت
   إعادة تقييمققة ناجتة عن غري حم )أرباحخسائر / (  
  )  ٢٦,٠٦٢,٧٦٩(      ٧,٦٧٨,٠٢٩    ٨  لمتاجرةلمالية موجودات   
      ٢,٧٩٧,١٧٥        ٣,٢٣٦,٦٦٤    ١١،١٠  اتطفاءاإلو  االستهالكات  
        ٣,٥٢٩        ٢٧,١٧٢    ٨  احملفظةخسائر   
      ٦٧,٤٠٩,٤١٠          ١٩٣,٠٦٠    ٨١  غري حمققةصرف  أسعارفروقات   

          ١٩,٢٠٣,٩٥٢(      ٢١,٩٨٧,٢٢٥  (  
      ٢٦١,٣٤١,٩٩٢        ٢١,٨٠٠,٠٠٠    ٢٣،٥  يف ذمم جتارية مدينةالنقص 

  )  ٢٢,٠٧١,٥١٣(      ٢٢,٢٩٤,٥٢٩    ٢٣،٦  أخرىذمم مدينة مصاريف مدفوعة مقدماً و يف  )الزيادةالنقص / (
  )  ٢٦٧,٦٨٩,٧٨٩(  )  ١٣٩,٣٨٢,٤٩٢(     دفعات مقدمة من العمالءيف  النقص

      ٣,٩٩١,٩٢٧    )  ٣,٠٣٦,٣٥٦(    وذمم دائنة أخرى حقةصاريف مستيف مالزيادة /  )النقص(
  )  ١,٦٦٥,٠٠٠(      ١,٦٦٥,٠٠٠      لدى مصرف سورية املركزي يف وديعة جممدة )الزيادةالنقص / (

  )  ٨٩,١٩٣,٧٣٦(  )  ١١٢,٢٩١,٤٤١(  ٢٣،٤  لدى املصارف ألجل يف ودائع الزيادة  
  )  ١٣٤,٤٩٠,٠٧١(  )  ٣٥١٨٦,٩٦٣,٥(    النشاطات التشغيلية يف املستخدمالنقد صايف 

  :الستثماريةاالتدفق النقدي من النشاطات 
  )  ١,٢٥٦,٧٠٠(  )  ٢,٨٥٣,٢٦٠(  ١٠  اقتناء ممتلكات ومعدات  
  )    ٢١٨,٢٦٧(  )  ٤,٨٢٣,٥٩٧(  ٨  لمتاجرةلاقتناء موجودات مالية   
        ٢١٤,٧٣٨        ١,٧٦٨١,١٥    ٨  لمتاجرةلمبيعات موجودات مالية   

  )  ١,٢٦٠,٢٢٩(  )  ٦,٥٢٥,٠٨٩(    النشاطات االستثمارية يف املستخدم النقدصايف 
  )  ١٣٥,٧٥٠,٣٠٠(  )  ١٩٣,٤٨٨,٦٢٤(    يف النقد وما يوازي النقد النقص صايف

  )  ١٨,١٨٩,٢٩٥(  )    ١٩٣,٠٦٠(  ٢٣  ققة على النقد وما يوازي النقداحملغري الصرف  أسعار تأثري فروقات
      ٦٤٤,٠١٥,٩٠٧        ٤٩٠,٠٧٦,٣١٢    ٤  يف بداية السنةكما النقد وما يوازي النقد  

اية السنةكما النقد وما يوازي النقد        ٤٩٠,٠٧٦,٣١٢        ٨٢٩٦,٣٩٤,٦٢    ٤  يف 

 



 

- ٧  - 

  

  المساهمة المغفلة الخاصةلسعودي الفرنسي المالية شركة بيمو ا
  ات حول البيانات الماليةإيضاح

  ٨٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في 
      

  الشركةنشاط و  موضوع  -١
 ٢٠٠٨آذار  ١٣بتاريخ  ١٥٢٦٢شركة بيمو السعودي الفرنسي املالية هي شركة مسامهة مسجلة يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم 

  لرية سورية. ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠برأس مال مقداره 
رقم  سواق املالية السورية مبوجب القراراألو  على الرتخيص النهائي من هيئة األوراق املسامهة املغفلة اخلاصةحصلت بيمو السعودي الفرنسي املالية 

  .٢٠٠٨آذار  ١٧بتاريخ  ٢٢
أو  مبا يف ذلك تقدمي النصح واملشورة للعمالء وللغري مقابل أجرتقدمي االستشارات وحتليل ونشر املعلومات املتعلقة باألوراق املالية بتقوم الشركة 

 إدارةالية حلساب الشركة وحلساب الغري وحلساب الوسيط اخلاص مباشرة من خالل السوق و ممارسة أعمال شراء وبيع األوراق امل ىلإضافة باإلعمولة 
األولية بدون  اإلصدارات إدارةو صناديق االستثمار  إدارةو على تفويض العميل  البيع مباشرة بناءً و حمافظ األوراق املالية  إدارةاالستثمار مبا يف ذلك 

  .التعهد بالتغطية
  جيوز متديدها بقرار من اهليئة العامة غري العادية.تاريخ التأسيس و  ون سنة تبدأ منمدة الشركة: تسع وتسع

من أسهم الشركة مملوكة من قبل بنك بيمو السعودي الفرنسـي ش.م.م.ع.س.، وبالتـايل فـإن البيانـات املاليـة املوحـدة للمصـرف ستتضـمن  %٧٤,٦٧
  .املسامهة املغفلة اخلاصةالبيانات املالية لشركة بيمو السعودي الفرنسي املالية 

 

  السياسات المحاسبية   - ٢

  :والسياسات احملاسبية البيانات املاليةإعداد 

وفقاً للسياسات احملاسبية املذكورة أدناه. هذه السياسات هي متوافقة  ٢٠١٨كانون األول   ٣١مت إعداد البيانات املالية للشركة للسنة املالية املنتهية يف 
كانون الثاين   ١ ) ساري املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد٩ة للتقارير املالية باستثناء املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (مع املعايري الدولي

قيمة  . أدخل هذا املعيار تعديالت تتعلق باالعرتاف وقياس األدوات املالية كما أدخل منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة الحتساب تدين٢٠١٨
  األدوات املالية.

كانون   ١ ) لغاية٩مت تأجيل تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( ٢٠١٨) لعام ١حبسب قرار جملس احملاسبة والتدقيق يف سورية يف جلسته رقم (
  .٢٠١٩الثاين 

. واليت تظهر بالقيمة العادلةواملوجودات املالية املتوفرة للبيع  لمتاجرة لباستثناء املوجودات املالية  وفقًا ملبدأ الكلفة التارخيية البيانات املاليةمت إعداد 
  وعملة االقتصاد. باللرية السورية (ل.س.)، العملة التشغيلية للشركة لبيانات املاليةتظهر ا

  :يراداالعرتاف باإل  -أ

ائي إىل الزبائناملالية  وراقوعموالت بيع وشراء األ الناتج عن االستشارات املالية يراديتم االعرتاف باإل أو  عند تقدمي هذه اخلدمات بشكل 
   .لتأدية هذه اخلدمة حبسب شروط العقد املتفق عليه ستشارات املاليةجناز بالنسبة لالعلى نسبة اإل بناءً 

  نسبة الفائدة املطبقة.و  على أساس املبالغ ات الفوائد دورياً بناءً إيرادتسجل 



 

- ٨  - 

  املالية: األدوات  -ب

  لعقد األدوات املالية. شركة طرفاً املطلوبات املالية حني تصبح الو  وجوداتعرتاف بامليتم اال

  وراق مالية متوفرة للبيعيف أ ستثماراتا

ســندات املســامهة غــري الن خــرى. إفئــات املوجــودات املاليــة األاالســتثمارات املتــوفرة للبيــع هــي اســتثمارات غــري مشــتقة مل يــتم حتديــدها ضــمن 
ســاس أميكــن تقيــيم قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق يــتم تســجيلها بالكلفــة. يــتم تســجيل بــاقي االســتثمارات املتــوفرة للبيــع علــى  الاملدرجــة الــيت 

أو  ربــاحاأل، باســتثناء خســائر تــدين القيمــة الــيت تســجل يف بيــان امللكيــةاخلســائر غــري احملققــة ضــمن حقــوق أو  ربــاحالقيمــة العادلــة وتــدرج األ
  .امل اآلخروالدخل الش اخلسائر

  لمتاجرةلوراق مالية أيف  استثمارات

أو  ربــاحاأللمتــاجرة بقيمتهــا العادلــة ويــتم قيــد التغيــريات الالحقــة يف القيمــة العادلــة يف بيــان لوراق ماليــة االســتثمارات املاليــة يف أبيــتم االعــرتاف 
أيــة أنصــبة  ، والــدخل الشــامل اآلخــر اخلســائرأو  ربــاحاأليتضــمن الــربح (اخلســارة) الصــايف املســجل يف بيــان  .والــدخل الشــامل اآلخــر اخلســائر
  دوات املالية.ات فوائد ناجتة عن هذه األإيرادأو  أرباح

  .)٢١(رقم  يضاحدوات كما جاء يف اإلاأليتم احتساب القيمة العادلة هلذه 

  التأمينات االجتماعية:  -ج

تســدد بشــكل منــتظم التأمينــات عــن موظفيهــا إىل املؤسســة. و  العربيــة الســوريةإن الشــركة مســجلة يف مؤسســة التأمينــات االجتماعيــة يف اجلمهوريــة 
ايــة اخلدمــة بالتــايل ســوف حيصــل املوظفــون علــى هــذا التعــويض مــن و  متثــل هــذه املســامهات واجبــات الشــركة جتــاه موظفيهــا يف مــا خيــص تعــويض 

اية اخلدمة.جتاه موظأخرى مؤسسة التأمينات االجتماعية. ليس على الشركة أي التزامات    فيها فيما يتعلق بتعويض 
  :املؤونات  -د

توجـب اسـتنتاجي ميكـن تقـديره بشـكل موثـوق، وأنـه مـن احملتمـل أن يأو  ذا ترتب على الشركة موجب قـانوينيتم قيد مؤونة نتيجة حدث سابق، إ
  ىل اخلارج لتسديد املوجب. إجراء تدفق منافع اقتصادية إ

  الضرائب:  -هـ
  هي جمموع الضرائب املستحقة الدفع والضرائب املؤجلة.رباح األ أعباء الضرائب على

  وتعديالته. ٢٠٠٣تشرين األول  ٢٨تاريخ  ٢٤ويستدرك هلا مبوجـب القانون رقم رباح حتتسب الضريبة على األ
  الضرائب المستحقة:

الــيت ال تــدخل أبــداً ضــمن أو  أخــرىيبة يف ســنوات ات اخلاضــعة للضــر يــرادخيتلــف الــربح الضــرييب عــن الــربح احملاســيب ألنــه ال يشــمل األعبــاء واإل
 مــن قيمــة الضــريبة %١٠حمليــة مبعــدل  إدارةباإلضــافة إىل رســم  %٢٢الوعــاء الضــرييب. حتتســب الضــرائب املســتحقة الــدفع حاليــاً علــى نســبة 

اية العام تطبيقها  من قيمة الضريبة واليت بدأ %١٠املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل و    .٢٠١٧من 
  الضرائب المؤجلة:

متوقــع اســرتجاعها علــى فروقــات بــني القيمــة الدفرتيــة للموجــودات واملطلوبــات يف البيانــات أو  متثــل الضــرائب املؤجلــة ضــرائب واجــب تســديدها
  .املايلالوضع بيان تقيد على أساس طريقة مطلوبات و  املالية والربح الضرييب الذي احتسب على أساس الضريبة على األرباح،

ات خاضـعة للضـريبة إيـراديتم االعرتاف بالضرائب املؤجلة املدينة إىل حـدود حتقـق و  يتم االعرتاف بالضرائب املؤجلة على مجيع الفروقات املؤقتة
  ميكن حسم الفروقات املؤقتة منها.



 

- ٩  - 

ن االعرتاف األويل (يف غـري حـاالت دمـج مأو  ال يتم االعرتاف بتلك املوجودات واملطلوبات يف حال نتجت الفروقات املؤقتة من قيمة الشهرة
  يف عملية ال تؤثر ال على الربح الضرييب وال على الربح احملاسيب.أخرى املؤسسات) مبوجودات ومطلوبات 

ة ات خاضــعإيــرادينــتج مســتقبًال  أّال مكانيــة ختفــض حبســب إو  بيــان وضــع مــايلتــتم مراجعــة القيمــة الدفرتيــة للضــرائب املؤجلــة املدينــة بتــاريخ كــل 
  كامل هذه املوجودات.أو   للضريبة متكن من اسرتداد جزء من

ـا فقـط املؤجلة املدينة الناجتـة عـن الفروقـات املؤقتـة القابلـة للتنــزيل واملتعلقـة باملسـامهات واحلصـص املـذكورة أعـاله الضرائبإن  ، يـتم االعـرتاف 
  قات املؤقتة منها ومتوقع أن تعكس يف املستقبل القريب.ات خاضعة للضريبة ميكن تنـزيل الفرو إيرادن ينتج إىل مدى إمكانية أ

، باســتثناء عنــدما تتعلــق مببــالغ مســجلة مباشــرة ضــمن حقــوق والــدخل الشــامل اآلخــر اخلســائرأو  ربــاحاأليــتم قيــد الضــرائب املؤجلــة يف بيــان 
  املسامهني، عندها يتم قيد الضرائب املؤجلة أيضاً ضمن حقوق املسامهني.

ظهــار صــايف الضــرائب املؤجلــة وعنــدما تتعلــق بضــرائب عنــدما تتمتــع الشــركة حبــق قــانوين إلالضــرائب املؤجلــة الدائنــة واملدينــة  جــراء مقاصــةيــتم إ
  مفروضة من قبل دائرة ضريبية واحدة وعندما تنوي الشركة تسديد الضرائب املتوجبة من خالل الضرائب املؤجلة املدينة.

  العمالت األجنبية:  -و

القطـع السـائدة  أسـعاراألعبـاء إىل اللـرية السـورية علـى أسـاس و  اتيرادة بالعمالت األجنبية مبا يف ذلك اإليات اجلارية خالل السنويل العمليتم حت
  بتاريخ العملية.

ايـــة الســـنجـــرى حتويـــل املوجـــودات واملطلوبـــات املاليـــة بـــالعمالت األجنبيـــة إ ن قبـــل الصـــرف احملـــددة مـــ أســـعارة علـــى أســـاس ىل اللـــرية الســـورية يف 
والـدخل  اخلسـائرأو  ربـاحاألالسلبية الناجتـة عـن هـذا التحويـل يف بيـان و  . تقيد فروقات الصرف اإلجيابيةةاية السنمصرف سورية املركزي كما يف 

  .الشامل اآلخر
  كانون األول كما يلي:  ٣١الصرف كما يف  أسعاركانت 

    ٧٢٠١      ٨٢٠١    
  ل.س.      ل.س.    

    ٤٣٦      ٤٣٦    مريكيدوالر أ ١
    ٥٢٠,١٣      ٤٩٨,٢٤    يورو ١
    ١١٨,٧٠      ١١٨,٧٠    مارايتدرهم إ ١
    ١١٦,٢٨      ١١٦,٢٢    ال سعوديـري ١
    ٥٨٥,٩٤      ٥٥٣,٠٩    جنيه اسرتليين ١
    ٤٤٣,٧٢      ٤٤٢,٤٢    فرنك سويسري ١



 

- ١٠ - 

  :ممتلكات ومعدات  - ز
  إن وجدت.على أساس الكلفة ناقص االستهالك املرتاكم وخسائر التدين  ملعداتوا متلكاتتظهر امل

  

مــن تــاريخ وضــعها يف االســتخدام وحســب  اً الثابــت بــدء طريقــة القســطاحتســاب وتوزيــع االســتهالك علــى عمــر األصــل التقــديري باســتخدام يــتم 
  %  السنوية التالية: النسب

  ٢٠  أجهزة كمبيوتر  -
  ٢٠  جتهيزاتو  معدات  -
  ٢٠  مفروشاتو  أثاث  -
  ٢٠    وسائل نقل -
  ٢٠    حتسينات على املأجور -

أو  يســجل الــربحو علـى أســاس الفــرق بــني ســعر البيـع والقيمــة الصــافية. املمتلكــات واملعــدات اخلســارة النـاجم عــن اســتبعاد أو  يـتم احتســاب الــربح
  .والدخل الشامل اآلخر اخلسائرأو  رباحاألاخلسارة يف بيان 

. يـتم االعـرتاف بالفروقـات الناجتـة عـن بيـان الوضـع املـايلخ إعـداد وقيمـة اخلـردة بتـاريلممتلكـات واملعـدات لتتم مراجعة األعمار اإلنتاجيـة املقـدرة 
 مراجعة التقديرات يف الفرتات الالحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على الفرتة احلالية والفرتات الالحقة.

  :وسةمموجودات غري مل  -ح
  املرتاكم ومؤونة التدين يف القيمة، إن وجدت. إلطفاءة باللرية السورية بعد تنـزيل اكلفعلى أساس سعر الوسة ملاملوجودات غري املتظهر 

يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية ويتم تسجيل أي تدين يف قيمتها يف بيان  املوجودات غري املادية اليت عمرها الزمين غري حمدد يتم مراجعة التدين
  .والدخل الشامل اآلخر اخلسائرأو  رباحاأل

  كما يلي:  العمر اإلنتاجية على مدى لموسملغري ا املوجودات إطفاءجيري 
%    

  ٢٠  برامج كمبيوتر -

  ستخدام وفقاً ملدة الرتخيص. االالربامج اليت يتم شراؤها على أساس ترخيص  إطفاءجيري 
  :النقد يوازي وماالنقد   -ط

قصـرية األجـل وذات السـيولة العاليـة، االسـتثمارات  ملصرفية اجلاريـة باإلضـافة إىلالنقد من النقد يف الصندوق، احلسابات ا يوازي ومايتألف النقد 
  واليت ميكن حتويلها إىل نقد بسهولة، باإلضافة إىل أن هذه االستثمارات ليست معرضة بشكل كبري إىل خماطر التغري يف القيمة.

  :قانوين احتياطي  -ي

، حــىت  الســنويةربــاح مــن صــايف األ  %١٠ين مبعــدل ، االحتيــاطي القــانو ٢٠٠٨آذار  ٤تــاريخ  ٣مــن قــانون الشــركات رقــم  ١٩٧حــددت املــادة 
ة شـرط أال يتجـاوز االحتيـاطي القـانوين رأس بسـر باقتطـاع هـذه الن، إال أنه جيوز مبوافقـة اهليئـة العامـة للشـركة االسـتمرامن رأ س املال %٢٥بلوغه 

  .مال الشركة



 

- ١١ - 

  واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة محاسبية أحكام  - ٣

 غري واملطلوبات للموجودات الدفرتية بالقيمة متعلقة وافرتاضات تقديرات تستعمل أن الشركة إدارة على احملاسبية، السياسات تطبيق قسيا يف

 ختتلف وقد صلة. ذات تعتربأخرى  عوامل وعلى اخلربة عامل على ابه املتعلقة واالفرتاضات التقديرات هذه تعتمد أخرى. مصادر من املتوفرة

  .واالفرتاضات التقديرات هذه عن الفعلية النتائج
 التقديرات فيها تراجع اليت الفرتة يف احملاسبية التقديرات مراجعة عن الناجتة بالفروقات يعرتف دوري. بشكل واالفرتاضات التقديرات مراجعة تتم

 وفرتات احلالية الفرتة على تؤثر املراجعة كانت إذا حقةال وفرتات املراجعة فرتة يفأو  الفرتة، هذه على اً حصري تؤثر املراجعة هذه كانت إذا وذلك

  .الحقة
  االفرتاضاتو  املصادر األساسية للتقديرات

  :املمتلكات واملعداتاستهالك   -أ

 قيمة النفايةو  طريقة االستهالك املطبقةو  لممتلكات واملعداتل ، تقوم الشركة مبراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة٣رقم  يضاحكما جاء يف اإل
اية كل دورة مالية. اية العمر اإلنتاجي لألصل يف    يف 

   :ةلموسغري امل املوجودات إطفاء   -ب
اية كل دورة مالية. طفاءطريقة اإلو  امللموسةغري  للموجوداتتقوم الشركة مبراجعة األعمار اإلنتاجية   املطبقة يف 

 :تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة  -ج

ــا اجلمهوريــة العربيــة الســورية، قامــت اإلالر  الظــروفيف ظــل   ، الدارةباعتقــاد اإل. رة بتقــدير القيمــة االســرتدادية للموجــوداتدااهنــة الــيت متــر 
  مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية. توجد

 :مبدأ االستمرارية  -د

طلبــات معيــار احملاســبة توذلــك حســب م ســاس مبــدأ االســتمراريةبتقيــيم مــدى قــدرة الشــركة علــى االســتمرار يف العمــل علــى أ دارةقامــت اإل
أنـه وبـالرغم مـن حالـة عـدم االسـتقرار  دارةبتقييمهـا علـى جمموعـة مـن املؤشـرات املاليـة والتشـغيلية. تعتقـد اإل دارة. اعتمـدت اإل١الدويل رقـم 

ا اجلمهورية العربية السورية وحالـة عـدم اليقـني املسـتقبلية، فـإن الشـركة متتلـك املـوارد ا لكافيـة لالسـتمرار بالعمـل يف املـدى املسـتقبلي اليت متر 
  .املالية على أساس مبدأ االستمرارية بياناتبناًء عليه فقد مت إعداد ال املنظور.
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  نقد في الصندوق ولدى المصارف   -٤
  يتكون هذا البند مما يلي:

    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في       ٨٢٠١ كانون األول  ٣١كما في         
    ما يعادلها ل.س      العملة األصلية      ما يعادلها ل.س      ةالعملة األصلي        
  :يف الصندوقنقد 
      ٣٣,٦٧٥            ١٣,٩٠٥        لرية سورية  
          ٣٣,٦٧٥            ١٣,٩٠٥      

  :حسابات جارية لدى املصارف
    ٣٤١,٤٦٦,٣٧٢          ٢١٥,٩٤٧,٨٦٨        لرية سورية  
    ٣,٠٦٣,٨٣٧      ٧,٠٢٧    ١٢,٣٩٩,٠٢٤    ٢٨,٤٣٨  دوالر أمريكي  
    ٤,٥٢١,٢٦١      ٨,٦٩٣    ٤,٣٣٠,٩٨١      ٨,٦٩٣  يورو  
    ١١٩,٩٨٨      ١,٠١١    ١١٩,٩٨٨      ١,٠١١  درهم إمارايت  
    ٥,٣٤٧,٨٢١    ٤٥,٩٩١    ٥,٣٤٥,٠٦١    ٤٥,٩٩٠  ال سعوديـري  
      ٥٥٤            ٥٢٨        أخرى عمالت   
            ٣٥٤,٥١٩,٨٣٣          ٢٣٨,١٤٣,٤٥٠    

  :استحقاقها األصلي خالل فرتة أقل من ثالثة أشهر)( ودائع لدى املصارف
    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠          ٥٨,٢٣٧,٢٧٣        لرية سورية  

    ١١٠,٥٢٢,٨٠٤    ٢٥٣,٤٩٣    -          دوالر أمريكي  
            ١٣٥,٥٢٢,٨٠٤          ٥٨,٢٣٧,٢٧٣    

    ٤٩٠,٠٧٦,٣١٢          ٢٩٦,٣٩٤,٦٢٨        ما يوازي النقدو  جمموع النقد

  ألصلي خالل فرتة أكثر من ثالثة أشهر):استحقاقها ا( ودائع لدى املصارف
    ٣٠,٠٠٠,٠٠٠          ٢٦,٢٣٦,٥٥١        لرية سورية  

    ٢٤١,٤٩٤,٤٥٧    ٥٥٣,٨٨٦    ٣٥٧,٥٤٩,٣٤٧    ٨٢٠,٠٦٧  دوالر أمريكي  
            ٢٧١,٤٩٤,٤٥٧          ٣٨٣,٧٨٥,٨٩٨    

            ٧٦١,٥٧٠,٧٦٩          ٦٨٠,١٨٠,٥٢٦    



 

- ١٣ - 

 %٧ة وودائع بالدوالر األمريكي مع مصارف جتارية حملية ذات فوائد سنوية ترتاوح بنييتضمن بند ودائع لدى املصارف ودائع باللرية السوري
  للودائع بالدوالر األمريكي وتستحق هذه الودائع كما يلي: %٢,٩٢ و %٢,٥٢بني و ،للودائع باللرية السورية  %٧,٢٥و

    كانون األول   ٣١كما في             
            ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.            
    ٢٤٤,٣٦٣,٢٧٦        -      ٢٠١٨لربع األول ا

    ١٣٢,٦٥٣,٩٨٥        -      ٢٠١٨الربع الثاين 
    ٣٠,٠٠٠,٠٠٠        -      ٢٠١٨ لثالربع الثا

    -          ٣٠٧,٠٣٧,٣٤٠    ٢٠١٩الربع األول 
    -          ١٣٤,٩٨٥,٨٣١    ٢٠١٩الربع الثاين 

        ٤٠٧,٠١٧,٢٦١        ٤٤٢,٠٢٣,١٧١   

لــرية ســورية كمــا يف  ١,٢٣٤,٤١٨(مقابــل  ٢٠١٨كــانون األول   ٣١كمــا يف لــرية ســورية   ٢,٤١٧,٥٦٩مبلــغ بلــغ رصــيد الفوائــد املســتحقة القــبض 
(مقابـل  ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة املنتهية يف لرية سورية  ١٢,٨٥٦,٩٠٠مبلغ الفوائد على الودائع  إيراد، بينما بلغ )٢٠١٧كانون األول   ٣١

  .والدخل الشامل اآلخر اخلسائرأو  رباحاألفوائد يف بيان  إيراد) مت قيد املبلغ ك٢٠١٧ول نون األكا  ٣١لرية سورية للسنة املنتهية يف  ٩,٨٠٤,٦٩٧
  
  ذمم تجارية مدينة  -٥

كـانون   ٣١مت تسديد كامـل رصـيد الـذمم التجاريـة املدينـة خـالل السـنة املنتهيـة يف  .من الزبائن لقاء خدمات استشارية متثل الذمم التجارية املدينة ذمم
  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف٢١,٨٠٠,٠٠٠دوالر أمريكي ما يعادل  ٥٠,٠٠٠(مقابل  ٢٠١٨األول 

  
  أخرىذمم مدينة و  مصاريف مدفوعة مقدماً   -٦

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول   ٣١كما في             
        ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.        

    ١,٢٣٤,٤١٨    ٢,٤١٧,٥٦٩  )٤رقم  إيضاح( القبض مستحقةفوائد 
    ٣٠,٦٦٥,٨٩١    ٤,٢٨٤,١٩٧  تسوية التداول

      ١١٠,٠٠٠    -    مدفوعة مقدماً مصاريف تدريب 
    ١٨,٣٣٨,٤٤٩    ١٠,٤٥٢,٤٦٣  مصاريف مدفوعة مقدماً 

      ٣٧,٠٩٨    ١٠,٩٣٧,٠٩٨  ذمم مدينة أخرى

      ٥٠,٣٨٥,٨٥٦    ٢٨,٠٩١,٣٢٧    

ا الشركة من بيعتسوية التداول رصيد التعامالت اليومية اليت بند ميثل  شراء لألسهم يف السوق. ويتم تسوية الرصيد بعد يومي عمل من و  قامت 
  تاريخ التداول عن طريق حساب الشركة لدى البنك املركزي املخصص هلذه الغاية.
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  األطراف ذات العالقةالعمليات مع   -٧
  مما يلي: ني وتتكوناملسامهكبار و العليا  دارةاإل مدراء الشركة، األطراف ذات العالقةتتضمن 

  الوضع املايل بيان بنود  -أ
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في        ٨٢٠١ كانون األول  ٣١كما في         
    ما يعادلها ل.س.      العملة األصلية      ما يعادلها ل.س.      العملة األصلية        

  :دى بنك بيمو السعودي الفرنسيل حسابات جارية
    ٢٨٧,٨٠٢,٩٩٦          ١٧٠,٢٨١,٠٤٦        لرية سورية  
    ٣,٠٦٣,٨٣٧      ٧,٠٢٧    ١٢,٣٩٩,٠٢٤    ٢٨,٤٣٨  دوالر أمريكي  
    ٤,٥٢١,٢٦١      ٨,٦٩٣    ٤,٣٣٠,٩٨١      ٨,٦٩٣  يورو  
    ١١٩,٩٨٨      ١,٠١١    ١١٩,٩٨٨      ١,٠١١  درهم إمارايت  
    ٥,٣٤٧,٨٢١    ٤٥,٩٩١    ٥,٣٤٥,٠٦١    ٤٥,٩٩١  ال سعوديـري  
      ٥٥٤            ٥٢٨        أخرى عمالت   
  :السعودي الفرنسي لدى بنك بيمو ودائع
    ٣٥٢,٠١٧,٢٦١    ٨٠٧,٣٧٩    ٣٥٧,٥٤٩,٣٤٧    ٨٢٠,٠٦٧   دوالر أمريكي  
  القبض: مستحقة فوائد
   ٨٨١,٥٧٩          ٢,٠٧١,٣٧٦        لرية سورية  

         ٦٥٣,٧٥٥,٢٩٧          ٥٥٢,٠٩٧,٣٥١    

للودائع  %١,٥٥ (مقابل٢٠١٨كانون األول   ٣١يف للسنة املنتهيةبالدوالر األمريكي للودائع  %١,٨٠و %١,٥٥الودائع بني ترتاوح الفوائد على 
  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١يف  للسنة املنتهية بالدوالر األمريكي

  خراآل الشامل الدخلو اخلسائر أو  رباحاأل بيان بنود  -ب
    كانون األول  ٣١ لمنتهية فيللسنة ا        
        ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.        
    ٤,٠٥٠,٢٩٠    ٦,٨٩٣,٨٩٢  ات فوائدإيراد

    ١,٢٠٢,٤٢٢    ١,٢٤١,٥٩٠  وعمومية مصاريف إدارية
  
 موجودات مالية للمتاجرة  -٨

  مما يلي: يتكون هذا البند
    كانون األول   ٣١كما في         

    ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٣٢,٩٢٩,٤٧١    ٢٨,٨٩٦,٠٩٩  سهمستثمارات األا

  ٣٢,٩٢٩,٤٧١    ٢٨,٨٩٦,٠٩٩    
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  كما يلي:   لمتاجرةلكانت حركة موجودات مالية 
    كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في         

    ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

      ٦,٨٦٦,٧٠٢        ٣٢,٩٢٩,٤٧١  السنةرصيد أول 
      ٢١٨,٢٦٧        ٤,٨٢٣,٥٩٧    مشرتيات أسهم
  )    ٢١٤,٧٣٨(  )  ١,١٥١,٧٦٨(  مبيعات أسهم

 )    ٣,٥٢٩(  )    ٢٧,١٧٢(  احملفظة خسائر

      ٢٦,٠٦٢,٧٦٩    )  ٧,٦٧٨,٠٢٩(  ققة ناجتة عن إعادة تقييم موجودات مالية للمتاجرة غري حمأرباح (خسائر) / 

      ٣٢,٩٢٩,٤٧١        ٢٨,٨٩٦,٠٩٩    السنةخر آ رصيد
  
  لبيعل متوفرةموجودات مالية   -٩

  ما يلي:كمن أوراق مالية لشركات غري مدرجة للتداول ضمن سوق دمشق لألوراق املالية  يتكون هذا البند 
    كانون األول   ٣١كما في         

    ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٢,٧٩٢,١٦٠        ١٥,٩٥٥,٢٠٠    صايف استثمارات موجودات مالية متوفرة للبيع

        ٢,٧٩٢,١٦٠        ١٥,٩٥٥,٢٠٠    
  

  يلي: كانت حركة املوجودات املالية املتوفرة للبيع كما
    كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في         

    ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      .ل.س    

    ٢,٧٩٢,١٦٠        ٢,٧٩٢,١٦٠    رصيد أول السنة
    -          ١٣,١٦٣,٠٤٠    ت مالية متوفرة للبيعاإعادة تقييم موجود أرباح غري حمققة ناجتة عن

    ٢,٧٩٢,١٦٠        ١٥,٩٥٥,٢٠٠    خر السنةآرصيد 
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   ممتلكات ومعدات  -٠١
  يتكون هذا البند مما يلي:

  تحسينات                            
    المجموع      على المأجور      وسائل نقل      أثاث ومفروشات      معدات وتجهيزات      يوترمبأجهزة ك    
  ل.س.      ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  كلفة التاريخيةتال

    ٢٤,١٦٢,١٢٠    ٩,٠٦٤,٨٨٥    ٣,٤٠٠,٠٠٠    ٢,٢٧٧,١٥٠    ١,٦٥٧,٠٠٠    ٧,٧٦٣,٠٨٥  ٢٠١٧ ثاينكانون ال  ١الرصيد كما يف 
    ١,٢٥٦,٧٠٠    ١٨٠,٨٠٠    -      ١٩٧,٩٠٠    -      ٨٧٨,٠٠٠  اإلضافات 

    ٢٥,٤١٨,٨٢٠    ٩,٢٤٥,٦٨٥    ٣,٤٠٠,٠٠٠    ٢,٤٧٥,٠٥٠    ١,٦٥٧,٠٠٠    ٨,٦٤١,٠٨٥  ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
    ٢,٨٥٣,٢٦٠    ١٢٥,٠٠٠    -      ٣٦٧,٠٠٠    -      ٢,٣٦١,٢٦٠  اإلضافات 

    ٢٨,٢٧٢,٠٨٠    ٩,٣٧٠,٦٨٥    ٣,٤٠٠,٠٠٠    ٠٥٠٢,٨٤٢,    ١,٦٥٧,٠٠٠    ١١,٠٠٢,٣٤٥  ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

  االستهالك المتراكم

  )  ١٥,٩٢٦,٣٦١(  )  ٣,١٩٦,٣٣٥(  )  ٣,٤٠٠,٠٠٠(  )  ١,٧٦١,٧٢٣(  )  ١,٠٩٩,٣٠٢(  )  ٦,٤٦٩,٠٠١(  ٢٠١٧ثاين كانون ال  ١الرصيد كما يف 
  )  ٠٠٧,٢,٤٦٠(  )  ١,٥٧٨,٧٦٨(    -    )  ١٨٢,٨٤٨(  )  ١٣٧,٧٠٠(  )  ٥٦٠,٦٩١(  ٢٠١٧ اإلضافات، أعباء السنة

  )  ١٨,٣٨٦,٣٦٨(  )  ٤,٧٧٥,١٠٣(  )  ٣,٤٠٠,٠٠٠(  )  ١,٩٤٤,٥٧١(  )  ١,٢٣٧,٠٠٢(  )  ٧,٠٢٩,٦٩٢(  ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  )  ٢,٩٠٦,٧٤٧(  )  ١,٦٢٠,٥١٥(    -    )  ٢٢١,٦٠٢(  )  ١٣٧,٧٠٠(  )  ٩٢٦,٩٣٠(  ٢٠١٨ اإلضافات، أعباء السنة

  )  ٢١,٢٩٣,١١٥(  )  ٦,٣٩٥,٦١٨(  )  ٣,٤٠٠,٠٠٠(  )  ٢,١٦٦,١٧٣(  )  ١,٣٧٤,٧٠٢(  )  ٧,٩٥٦,٦٢٢(  ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

  القيمة الدفتريةصافي 

    ٦,٩٧٨,٩٦٥    ٢,٩٧٥,٠٦٧    -      ٦٧٥,٨٧٧    ٢٨٢,٢٩٨    ٣,٠٤٥,٧٢٣  ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

    ٠٣٢,٤٥٢,٧    ٤,٤٧٠,٥٨٢    -      ٥٣٠,٤٧٩    ٤١٩,٩٩٨    ١,٦١١,٣٩٣  ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
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  ملموسةغير  موجودات  -١١

        يتكون هذا البند مما يلي:
    كمبيوتربرامج           

    ل.س.          كلفة التاريخيةتال
    ٥,٢٥٤,٣٦١        ٧٢٠١ ثاينكانون ال ١يف كما الرصيد  

    ٥,٢٥٤,٣٦١        ٧٢٠١كانون األول   ٣١يف  كما  الرصيد

    ٥,٢٥٤,٣٦١        ٢٠١٨كانون األول   ٣١يف  كما  الرصيد
  المتراكم طفاءاإل

  )    ٣,٦٩٨,٧٧٩(      ٢٠١٧ ثاينكانون ال ١يف  كما  الرصيد
  )      ٣٣٧,١٦٨(      ٢٠١٧ السنة إضافات، أعباء

  )    ٤,٠٣٥,٩٤٧(      ٢٠١٧كانون األول   ٣١يف كما الرصيد  
  )      ٣٢٩,٩١٧(      ٢٠١٨ السنة إضافات، أعباء

  )    ٤,٣٦٥,٨٦٤(      ٢٠١٨كانون األول   ٣١يف كما الرصيد  
  الدفترية  صافي القيمة

      ٨٨٨,٤٩٧        ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

    ١,٢١٨,٤١٤        ٧٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  
  وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي  -٢١

رية املركزي لصاحل صندوق اجلزء غري املتداول من املسامهة النقدية للشركة املودعة لدى مصرف سو اضعة للفوائد اخلغري اجملمدة متثل هذه الوديعة 
  لتسوية.اضمان 

  
  دفعات مقدمة من العمالء  -٣١

  العمالء لدى الشركة للقيام بعمليات بيع وشراء األسهم.من عدد كبري  املبالغ املودعة من قبل ،يتضمن رصيد دفعات مقدمة من العمالء

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول   ٣١كما في         

    ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٣٤٥,٣١١,٣٢٠        ٢٠٥,٩٢٨,٨٢٨    دفعات مقدمة من العمالء

        ٣٤٥,٣١١,٣٢٠        ٢٠٥,٩٢٨,٨٢٨    
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  وذمم دائنة أخرى مصاريف مستحقة  -٤١
  يتكون هذا البند مما يلي:

    كانون األول   ٣١كما في     
    ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٣,٨١٢,٠٤٥    ٢,٤٣٩,٤٢٥  ةقوأجور مستحضريبة رواتب   
      ٣٣٧,٨٠٤      ٢٩٠,١٦٢  مستحقة تأمينات اجتماعية  
    ٤,١١٣,١٣٤    ٢,٦٠٠,٩٩٥  عمولة سوق دمشق لألوراق املالية  
    ١,٢٠٠,٠٠٠    ١,٥٠٠,٠٠٠  مصاريف مهنية مستحقة  
      ٣٨٨,٣٠٠      ٣٧٩,٨٦٠  مصاريف كهرباء ومياه وهاتف مستحقة  
      ٦٥٨,٢٨٦      ٢٦٢,٧٧١  مصاريف مستحقة أخرىو  ذمم دائنة  

    ١٠,٥٠٩,٥٦٩    ٧,٤٧٣,٢١٣    
  
  رأس المال  -٥١

لرية سورية لكل سهم. وافقت  ٥٠٠مسية تبلغ سهم بقيمة إ ٦٠٠,٠٠٠لرية سورية مؤلف من  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠تأسست الشركة برأمسال قدره 
لرية سورية للسهم الواحد  ١٠٠ مسية لسهم الشركة لتصبحعلى تعديل القيمة اإل ٢٠١١حزيران  ١٢هيئة األوراق واألسواق املالية السورية بتاريخ 
  لرية سورية. ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠سهم بقيمة إمجالية  ٣,٠٠٠,٠٠٠وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم الشركة 

  تتوزع حصص رأس املال كما يلي:
      

    األسهمقيمة       األسهمعدد       االكتتاب    
    ل.س.     سهم     %    

    ٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠    ٢,٢٤٠,٠٠٠      ٧٤,٦٦٦  بنك بيمو السعودي الفرنسي
    ٧٥,٠٠٠,٠٠٠     ٧٥٠,٠٠٠     ٢٥  جمموعة الفاضل

      ٥٠٠,٠٠٠      ٥,٠٠٠      ٠,١٦٧  *العطارعبد الرمحن 
     ٥٠٠,٠٠٠      ٥,٠٠٠      ٠,١٦٧ رياض عبجي

  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٣,٠٠٠,٠٠٠      ١٠٠   

  ًلك لنقــل ملكيــة األســهم للســيد عبــد الغــين مت احلصــول علــى موافقــة وزارة التجــارة الداخليــة ومحايــة املســته ٢٠١٩كــانون الثــاين   ٢١بتــاريخ الحقــا
  العطار.
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  عموالتات إيراد  -٦١

  عموالت لقاء خدمات بيع وشراء أوراق مالية مت تقدميها للعمالءات إيرادميثل هذا البند 

  
  إيرادات استشارات مالية  -١٧

  ناجتة عن خدمات استشارية مالية مت تقدميها للعمالءات إيرادميثل هذا البند 
 
  الفوائد ادإير   -٨١

  احلسابات اجلارية للشركة كما يلي:و  الفوائد على الودائع لدى املصارف إيرادميثل هذا البند 
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
    ٧٢٠١      ٨٢٠١    
      ل.س.      ل.س.    

    ٩,٨٠٤,٦٩٧    ١٢,٨٥٦,٩٠٠  )٤رقم  إيضاح( فوائد على ودائع لدى املصارف
      ٦٥,٢٥٣      ٧٣,٨٣٠   فوائد على احلسابات اجلارية

  ٩,٨٦٩,٩٥٠    ١٢,٩٣٠,٧٣٠    

  
 فروقات أسعار الصرف  -٩١

الصرف للموجودات واملطلوبات املالية املعنونة بعمالت أجنبية كون الشركة تظهر البيانات املالية  أسعار ميثل هذا البند اخلسائر الناجتة عن فروقات
  تصاد باملقابل معظم املطلوبات املالية تسجل بالعمالت األجنبية.باللرية السورية العملة التشغيلية للشركة وعملة االق

  يلي: يتوزع هذا البند بني فروقات أسعار صرف حمققة وفروقات أسعار صرف غري حمققة كما
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
    ٧٢٠١      ٨٢٠١    
  ل.س.      ل.س.    

  )  ٢,٢١٢,٦٠١(      -      فروقات أسعار صرف حمققة
  )  ٦٧,٤٠٩,٤١٠(  )    ١٩٣,٠٦٠(  أسعار صرف غري حمققةفروقات 

      )٦٩,٦٢٢,٠١١(  )    ١٩٣,٠٦٠  (  

املستحقة من العمالء بالعمالت الذمم املدينة  صيلناجتة عن حت ٢٠١٧كانون األول   ٣١نتهية يف للسنة املققة احملصرف الإن فروقات أسعار 
  ة.ق الودائع بالعمالت األجنبيانبية إضافة إىل استحقاألج
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  مصاريف إدارية وعمومية  -٢٠
  يتكون هذا البند مما يلي:

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
    ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٥١,٥٥٢,١٧١    ٣٣,٥١٦,٢٨١  نفقات موظفني
      ٤٨٢,٥٠٠    -    مصاريف استشارية

    ١,٠٠٢,١٠٠      ٩٨٩,٥٩٠  األوراق واألسواق املالية السورية هيئة تسجيل لدى
    ٢,٤٧٣,٠٤٤    ٢,٦١٣,٢٧٠  مصاريف التأمينات االجتماعية

    ٥,٣٢٤,٠٠٢    ٥,٣٢٤,٠٠٠  إجيارات
    ٤,٦٤١,١٤٠    -    إعالنو  دعاية

    ٢,٩١١,٣٥٠    ٣,٣١١,٢٠٠  وقانونية أتعاب مهنية
    ٢,٧٩٧,١٧٥    ٣,٢٣٦,٦٦٤  )١١و ١٠رقم  إيضاح( اتإطفاءو  استهالكات

      ٥١٩,٦٠٥      ٥٥٦,٩٦٨  مصاريف الكفاالت املصرفية
    ٢,٣٣٢,٦٧٩    ١,٧٠٤,٤٥٥  سفر، انتقال وإقامة

      ١٤٠,٠٠٠      ٤٥٥,٠٠٠  مصاريف دورات تدريبية
    ١,٤٠٠,٠٠٠    ١,٤٠٠,٠٠٠  وراق املاليةسوق دمشق لألتسجيل لدى 

      ٥٩٣,٥٦٥      ٥١٤,٧٤٥  قرطاسية
      ٦٧٤,٧٧٨      ٩٣٨,٤٣٧  فاكس وانرتنت، هاتف
    ١,٢٦٤,١٠٦    ١,٦٧٩,٤٠٠  كهرباء

      ٢٠٦,١٠٠      ٤٩٧,٤٠٠  مواصالت
   ١,٦٧٨,٦٠٨    ١,٣٨٣,٣٩٠  تأمنيمصاريف 

      ٥٠,٠٠٠      ٥٠,٠٠٠  مصاريف رابطة شركات اخلدمات والوساطة املالية
    ٦,٤٢٤,١٢٧    ٢٦,٢٦٨,٤٩  مصاريف أخرى

  ٨٦,٤٦٧,٠٥٠    ٢٦٤,٤٣٩,٢٩    
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  يـبيان تسوية الدخل المحاسبي مع الدخل الضريب  -١٢
    كانون األول  ٣١كما في     
    ٧٢٠١      ٨٢٠١    
  ل.س.      .س.ل    

      ٢٧,٩٧٨,٧٠٩        ٢٦,٤٤٩,٤٤٨    سنةلل الضريبية )سارةاخلالربح / ( موجودات ضريبية مؤجلة ناجتة عن  
  ة مؤجلة ناجتة عن التغري يضريب طلوباتم  
  )  ٧,٧١٨,٢١٧(  )  ٦,٠٢٩,٠٥١(  لمتاجرةليف القيمة العادلة ملوجودات مالية     
  التغري يف  موجودات ضريبية مؤجلة ناجتة عن(مطلوبات) /   
        ٣٤٤,١٨٧    )  ٣,١٣٠,٨٥٦(  متوفرة للبيعالقيمة العادلة ملوجودات مالية     

        ٦٠٤,٦٧٩,٢٠        ٥٤١,١٧,٢٨٩      

 كما يلي:  سنةال )خسارةربح / (مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن 

  )  ٦٣,٣٥١,٢٩٧(      ١٠,٨٥٢,٣٠٠    قبل الضريبة السنة(خسارة) /  ربح
    :يضاف

      ٦٧,٤٠٩,٤١٠          ١٩٣,٠٦٠  حمققة غريفروقات أسعار صرف  خسائر  
    -          ٧,٦٧٨,٠٢٩  خسائر غري حمققة ناجتة عن إعادة تقييم موجودات مالية للمتاجرة  
  زل:ـين

  )  ٢٦,٠٦٢,٧٦٩(      -      لمتاجرةلم موجودات مالية يتقي إعادة حمققة ناجتة عن غريأرباح   
  )  ٩,٨٦٩,٩٥٠(  )  ١٢,٩٣٠,٧٣٠(  إيراد الفوائد  

  )  ٣١,٨٧٤,٦٠٦(      ٥,٧٩٢,٦٥٩  الضريبية )اخلسارةالربح / (
      ٧,٠١٢,٤١٣    )  ١,٢٧٤,٣٨٥(  )%٢٢( الدخل ضريبة

      -      )    ١٢٧,٤٣٨(  )%١٠ضريبة إعادة اإلعمار (
      -      )    ١٢٧,٤٣٨(  )%١٠احمللية ( دارةضريبة اإل

      ٧,٠١٢,٤١٣    )  ١,٥٢٩,٢٦١(  دخلالضريبة  إيراد(مصروف) / 
      ٢٩,٢١٠,٣٩٧        ٢٧,٩٧٨,٧٠٩    السنةبداية كما يف موجودات ضريبية مؤجلة  

  )  ٨,٢٤٤,١٠١(      -      ١٢٠١و ٢٢٠١لعامي ريبية املوجودات الض إطفاء

     ٩٧٨,٧٠٩,٢٧        ٨٢٦,٤٤٩,٤٤    السنةاية كما يف موجودات ضريبية مؤجلة  
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  لمتاجرة مما يلي:لالقيمة العادلة ملوجودات مالية ضريبية مؤجلة ناجتة عن التغري يف  طلوباتم بنديتكون 
    كانون األول  ٣١كما في     
    ٧٢٠١      ٨٢٠١    
  ل.س.      ل.س.    

  )  ١,١٢٤,٣٣٧(  )  ٧,٧١٨,٢١٧(  الرصيد يف بداية السنة
  )  ٦,٥٩٣,٨٨٠(      ١,٦٨٩,١٦٦    التغري خالل السنة

اية السنة   )  ٧,٧١٨,٢١٧(  )  ٦,٠٢٩,٠٥١(  الرصيد يف 

  لمتاجرة كما يلي:لالضريبية املؤجلة الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية املطلوبات  يف تغريال مت احتساب
    كانون األول  ٣١كما في     
    ٧٢٠١      ١٨٢٠    
    ل.س.      ل.س.    

  )  ٧٦٩٢٦,٠٦٢,(      ٧,٦٧٨,٠٢٩    ملوجودات مالية للمتاجرة ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة )رباحأخسائر / (
  )  ٢٦,٠٦٢,٧٦٩(      ٧,٦٧٨,٠٢٩    القيمة الضريبية
  )  ٥,٧٣٣,٨٠٩(      ١,٦٨٩,١٦٦    )%٢٢( ضريبة الدخل

  )    ٢٨٦,٦٩٠(      -      ضريبة إعادة اإلعمار
  )    ٥٧٣,٣٨١(      -      احمللية دارةضريبة اإل
  )  ٦,٥٩٣,٨٨٠(      ١,٦٨٩,١٦٦    ضريبة الدخل )مصروفإيراد / (

  جودات ضريبية مؤجلة ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية متوفرة للبيع كما يلي:مو  (مطلوبات) / يتكون بند
    كانون األول  ٣١كما في     
    ١٧٢٠      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

        ٣٤٤,١٨٧          ٣٤٤,١٨٧    الرصيد يف بداية السنة
      -      )  ٣,٤٧٥,٠٤٣(  التغري خالل السنة

اية السنة         ٣٤٤,١٨٧    )  ٠,٨٥٦٣,١٣(  الرصيد يف 



 

- ٢٣ - 

  يلي: ة عن التغيري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية متوفرة للبيع كمااملطلوبات الضريبية املؤجلة الناجت التغري يف مت احتساب
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية  في     
    ٢٠١٧      ٢٠١٨    
  ل.س.      ل.س.    

    -      )  ١٣,١٦٣,٠٤٠(  لية متوفرة للبيعماإعادة تقييم موجودات ناجتة عن غري حمققة أرباح 
    -      )  ١٣,١٦٣,٠٤٠(  القيمة الضريبية
    -      )  ٢,٨٩٥,٨٦٩(  )%٢٢ضريبة الدخل (

    -      )    ٢٨٩,٥٨٧(  ضريبة إعادة اإلعمار
    -      )    ٢٨٩,٥٨٧(  ضريبة اإلدارة احمللية

    -      )  ٣,٤٧٥,٠٤٣(    مصروف ضريبة الدخل

  ة ما يلي:تشمل املوجودات الضريبية املؤجل
  كانون األول  ٣١كما في     
      ٨٢٠١    

  ل.س.    موجودات ضريبية مؤجلة عن:
    ٢,٣٠٦,٥٠٠    ٢٠٠٨عام 
    ٣,٣٢٣,٨٦٤    ٢٠٠٩عام 
    ٢,٨٧٥,٨٦٨    ٢٠١٠عام 
    ٧,٨٥٥,٦٥٣    ٢٠١١عام 
    ٨,٢٤٤,١٠١    ٢٠١٢عام 

    ٢٤,٦٠٥,٩٨٦    
  

  )    ٢,٧٧٥,٨٦٨  (  ٢٠١٣التغري يف عام 
    ٣٠,١١٨٨,٢١    ٢٠١٣ كانون األول  ٣١الرصيد كما يف 
  )    ٣,٠٦٠,٦٠٣  (  ٤٢٠١التغري يف عام 

    ١٨,٧٦٩,٥١٥    ٢٠١٤كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
    ٩,٠٠٧,٩٠٠    ٢٠١٥التغري يف عام 

    ٢٧,٧٧٧,٤١٥    ٢٠١٥كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
      ٦٥٢,٨٣٢    ٢٠١٦التغري يف عام 

      ٢٨,٤٣٠,٢٤٧    ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  )    ٧,٨٢٥,٥٦٨(  ٧٢٠١التغري يف عام 

      ٢٠,٦٠٤,٦٧٩    ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  )    ٣٨٣,٣١٥,١(  ٨٢٠١التغري يف عام 

      ٤١١٧,٢٨٩,٥    ٨٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
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التالية وتنزيله من الربح احملقق خالل هذه ، يف حال وقع عجز يف سنة ما ميكن اعتباره عبئاً على السنة ٢٠٠٣لعام  ٢٤من القانون  ١٢نصت املادة 
 جزءاليت تتحقق خالل السنة الثانية اليت تلي سنة وقوع العجز وإذا بقي رباح السنة وإذا مل يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله يطرح الباقي من األ

  حىت السنة اخلامسة اليت تلي سنة وقوع العجز. .التاليةميكن نقله إىل السنة 
  كما يلي:املؤجلة  طفاؤه من املوجودات الضريبية تساب املبلغ الواجب إمت اح

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية  في     
    ٧٢٠١      ٨٢٠١    
  ل.س.      ل.س.    

    -          -      ٢٠١١عام املوجودات الضريبية الواجب إطفاؤها عن 
    ٨,٢٤٤,١٠١        -      ٢٠١٢املوجودات الضريبية الواجب إطفاؤها عن عام 

    ٨,٢٤٤,١٠١        -      طفاؤه من املوجودات الضريبية لغ الواجب إاملب
  
  المخاطر إدارةو  األدوات المالية  -٢٢

    

  :المطلوبات الماليةو  القيمة العادلة للموجودات - أ

  تظهر بالقيمة العادلة يف البيانات املالية: القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات اليت ال -١
  

    ٧٢٠١كانون األول   ١٣      ٨٢٠١كانون األول   ٣١    
    القيمة العادلة        ةيالقيمة الدفتر       القيمة العادلة      ةيالقيمة الدفتر     

    ل.س.        ل.س.        ل.س.      ل.س.    الموجودات المالية
    ٤٠٧,٠١٧,٢٦١    ٤٠٧,٠١٧,٢٦١    ٤٤٢,٠٢٣,١٧١    ٤٤٢,٠٢٣,١٧١  ودائع لدى املصارف

  ٧,٢٦١٤٠٧,٠١    ٤٠٧,٠١٧,٢٦١    ٤٤٢,٠٢٣,١٧١    ٤٤٢,٠٢٣,١٧١    

أما بالنسبة للموجودات املالية املتوفرة للبيع،  قل من سنة.ة بالنسبة للبنود ذات االستحقاق أيمت اعتبار القيمة العادلة مساوية للقيمة الدفرت 
  سوقية هلذه املوجودات. أسعارفقد مت اعتبار القيمة الدفرتية مساوية للقيمة العادلة نظراً لعدم توفر 

  كما يلي:  دوات املالية املدرجة بالقيمة العادلةثالث  لقياس القيمة العادلة بالنسبة لألحتديد املستويات ال -٢
    ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في     
  مجموع                      
    القيمة العادلة      المستوى الثالث      المستوى الثاني      ولالمستوى األ    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

    ٢٨,٨٩٦,٠٩٩    -      -      ٢٨,٨٩٦,٠٩٩  لمتاجرةلموجودات مالية 
    ١٥,٩٥٥,٢٠٠    -      ١٥,٩٥٥,٢٠٠    -    موجودات مالية متوفرة للبيع
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    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في     
  مجموع                      
    القيمة العادلة      المستوى الثالث      المستوى الثاني      المستوى األول    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

    ٣٢,٩٢٩,٤٧١    -      -      ٣٢,٩٢٩,٤٧١  موجودات مالية للمتاجرة
    ٢,٧٩٢,١٦٠    -      ٢,٧٩٢,١٦٠    -    موجودات مالية متوفرة للبيع

  غراض قياس القيمة العادلةالتقييم واالفرتاضات املستعملة ألتقنيات 
  يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية باستعمال مستويات التقييم التالية:

  سواق فعالة.أاملتداولة (غري املعدلة) ملوجودات مماثلة يف  سعارل القيمة العادلة لألول: ميثاملستوى األ
سعار) أو مالحظتها بشكل مباشر (من خالل األول واليت يتم املتداولة ضمن املستوى األ سعارخبالف األخرى املستوى الثاين: ميثل العناصر األ

  سعار).ل غري مباشر (يتم اشتقاقها من األبشك
  توى الثالث: ميثل املوجودات غري املرتبطة ببيانات السوق.املس

  :معدل الفائدة مخاطر -ب

ات تنشأ هذه املخاطر من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية واليت هلا تأثري مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد واملطلوب
  ل فائدة ثابت.هي ذات معدإن الودائع لدى املصارف  اخلاضعة للفوائد.

  مخاطر العمالت األجنبية: - جـ

  جنبية.لتخفيف خماطر تقلبات العمالت األ تحوطسياسة لل دارةية، اليوجد لدى اإلجنببعض أرصدة الشركة هي بالعمالت األإن 
  جنبية هي كالتايل:النقدية املقيمة بالعمالت األموجودات إن القيمة الدفرتية لل

    لموجوداتصافي ا      المطلوبات      الموجودات      
    كانون األول  ٣١كما في       كانون األول  ٣١كما في       كانون األول  ٣١كما في       
      ٧٢٠١      ٨٢٠١      ٧٢٠١      ٨٢٠١      ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ٣٧٧,٧٦٢,٦٧٨    ٣٨٣,٠٨٨,٥٦٦    -      -      ٣٧٧,٧٦٢,٦٧٨    ٣٨٣,٠٨٨,٥٦٦  دوالر أمريكي  
    ٤,٥٢١,٢٦١    ٤,٣٣٠,٩٨١    -      -      ٤,٥٢١,٢٦١    ٤,٣٣٠,٩٨١  ويور   
    ١١٩,٩٨٨    ١١٩,٩٨٨    -      -      ١١٩,٩٨٨    ١١٩,٩٨٨  درهم إمارايت  
    ٥,٣٤٧,٨٢١    ٥,٣٤٥,٠٦١    -      -      ٥,٣٤٧,٨٢١    ٥,٣٤٥,٠٦١  ال سعوديـري  
      ٥٣٣      ٥٢٨    -      -        ٥٣٣      ٥٢٨  أخرى عمالت   

 

  :مخاطر العمالت (تحليل الحساسية) -د

جنبية. يتضمن هذا التحليل يف سعر صرف اللرية سورية مقابل العمالت األ %١٠نقصان مبقدار أو  ميثل اجلدول التايل حتليل احلساسية بزيادة
اية السنة بتغيري مقداره  املوجودات   .%١٠النقدية احلالية املقيمة بالعمالت األجنبية واليت مت تعديل سعر صرفها يف 
يف سعر  خنفاضسعر صرف العملة األجنبية مقابل اللرية السورية. أما يف حال اال رتفاعبالوفر نتيجة ا يف اجلدول متثل ارتفاعوجبة األرقام امل

  .بالسالب صرف العملة األجنبية مقابل اللرية السورية فيكون لذلك التغيري تأثري معاكس وتظهر األرصدة



 

- ٢٦ - 

      كانون األول  ٣١كما في   )الخسارة( /الوفر          
          ٧٢٠١           ٨٢٠١      
  ل.س          ل.س          
    ٣٧,٧٧٦,٢٦٨        ٣٨,٣٠٨,٨٥٧    دوالر أمريكي     
      ٤٥٢,١٢٦          ٤٣٣,٠٩٨    يورو    
      ١١,٩٩٩          ١١,٩٩٩    درهم إمارايت    
        ٥٣٤,٧٨٢          ٥٣٤,٥٠٦    ال سعوديـري    
      ٥٣          ٥٣    أخرى عمالت     

  مخاطر السيولة: -هـ

تمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات املرتتبة على الشركة عند استحقاق أي دفعة هلذه الغاية. تقوم خماطر السيولة ت إدارةإن 
  ذلك بشكل دوري.و  املطلوبات على حد سواءو  الشركة بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات

  يلي:املطلوبات بني العمليات الرئيسية كما و  املوجوداتتتوزع 
    ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في         
    المجموع      أكثر من سنة      لغاية سنة        
  ل.س.      ل.س.      ل.س.        

  الموجودات
    ٦٨٠,١٨٠,٥٢٦    -      ٦٨٠,١٨٠,٥٢٦  نقد يف الصندوق ولدى املصارف  
    ٢٨,٠٩١,٣٢٧    -      ٢٨,٠٩١,٣٢٧  مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  
    ٢٨,٨٩٦,٠٩٩    -      ٢٨,٨٩٦,٠٩٩  ةموجودات مالية للمتاجر   
    ١٥,٩٥٥,٢٠٠    -      ١٥,٩٥٥,٢٠٠  موجودات مالية متوفرة للبيع   
    ١٧,٢٨٩,٥٤١    ١٧,٢٨٩,٥٤١    -    موجودات ضريبة مؤجلة  
    ٦,٩٧٨,٩٦٥    ٦,٩٧٨,٩٦٥    -    ممتلكات ومعدات  
      ٨٨٨,٤٩٧      ٨٨٨,٤٩٧    -    موجودات غري ملموسة  
    ٢,٥٠٠,٠٠٠    ٢,٥٠٠,٠٠٠    -    يوديعة جممدة لدى مصرف سورية املركز   

    ٧٨٠,٧٨٠,١٥٥    ٢٧,٦٥٧,٠٠٣    ٧٥٣,١٢٣,١٥٢  جمموع املوجودات    
  المطلوبات

    ٢٠٥,٩٢٨,٨٢٨    -      ٢٠٥,٩٢٨,٨٢٨  دفعات مقدمة من العمالء  
    ٧,٤٧٣,٢١٣    -      ٧,٤٧٣,٢١٣   أخرى مصاريف مستحقة وذمم دائنة   

    ٢١٣,٤٠٢,٠٤١    -      ٢١٣,٤٠٢,٠٤١  جمموع املطلوبات    

    ٥٦٧,٣٧٨,١١٤    ٢٧,٦٥٧,٠٠٣    ٥٣٩,٧٢١,١١١  صايف املوجودات  



 

- ٢٧ - 

    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في         
    المجموع      أكثر من سنة      لغاية سنة        
  ل.س.      ل.س.      ل.س.        
    ٧٦١,٥٧٠,٧٦٩    -      ٧٦١,٥٧٠,٧٦٩  نقد يف الصندوق ولدى املصارف  
    ٢١,٨٠٠,٠٠٠    -      ٢١,٨٠٠,٠٠٠  ذمم جتارية مدينة  
    ٥٠,٣٨٥,٨٥٦    -      ٥٠,٣٨٥,٨٥٦  اريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرىمص  
    ٣٢,٩٢٩,٤٧١    -      ٣٢,٩٢٩,٤٧١  موجودات مالية للمتاجرة  
    ٢,٧٩٢,١٦٠    -      ٢,٧٩٢,١٦٠  موجودات مالية متوفرة للبيع   
    ٢٠,٦٠٤,٦٧٩    ٢٠,٦٠٤,٦٧٩    -    موجودات ضريبة مؤجلة  
    ٧,٠٣٢,٤٥٢    ٧,٠٣٢,٤٥٢    -    ممتلكات ومعدات  
    ١,٢١٨,٤١٤    ١,٢١٨,٤١٤    -    موجودات غري ملموسة  
    ٤,١٦٥,٠٠٠    ٤,١٦٥,٠٠٠    -    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي  

    ٤٩٨,٨٠١,٩٠٢    ٣٣,٠٢٠,٥٤٥    ٨٦٩,٤٧٨,٢٥٦  جمموع املوجودات    
  المطلوبات

    ٣٤٥,٣١١,٣٢٠    -      ٣٤٥,٣١١,٣٢٠  دفعات مقدمة من العمالء  
    ١٠,٥٠٩,٥٦٩    -      ١٠,٥٠٩,٥٦٩  نة أخرى  مصاريف مستحقة وذمم دائ  

    ٣٥٥,٨٢٠,٨٨٩    -      ٣٥٥,٨٢٠,٨٨٩  جمموع املطلوبات    

    ٥٤٦,٦٧٧,٩١٢    ٣٣,٠٢٠,٥٤٥    ٥١٣,٦٥٧,٣٦٧  صايف املوجودات  

  مخاطر العمليات: - و

اءات التطبيقية الداخلية فشل اإلجر أو  التأثريات السلبية على العمل الناجتة عن عدم صحةأو  إن خماطر العمليات هي خماطر اخلسارة
خماطر العمليات من خالل هيكلية تتطلب حتديد املخاطر وطرق  إدارةعن أحداث خارجية. تتم أو  للشركة الداخليةواألشخاص واألنظمة 
حتدد وتتابع من سرتاتيجية نسبة حدوثها ومن خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءات. إن املخاطر االو  تقييمها حبسب تأثريها

  خالل عملية التخطيط السنوية.



 

- ٢٨ - 

  التدفقات النقدية بيان  -٣٢

  تتوزع فروقات أسعار الصرف اليت مت استبعادها من بيان التدفقات النقدية كما يلي:
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       
      ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.      

 )    ٤,٠٧١,٥٠٠(      -      ذمم جتارية مدينة
 )      ٢٢٠,٣٣٦(      -      ريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرىمصا

 )    ٤٤,٩٢٨,٢٧٩(      -      صارفاملودائع ألجل لدى 

  )    ١٨,١٨٩,٢٩٥(  )      ١٩٣,٠٦٠  (   نقد وحسابات جارية لدى املصارف
  

  الموافقة على البيانات المالية  –٤٢

  .٢٠١٩نيسان  ١٦ خاريبت على البيانات املالية  واملدير العام دارةجملس اإلرئيس وافق 
  


