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٧٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في 



  
   المساهمة المغفلة الخاصةشركة بيمو السعودي الفرنسي المالية 

   وتقرير مدقق الحسابات المستقلالبيانات المالية 
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 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 رياتيبيان التغ  
  

  ٦   بيان التدفقات النقدية  
  

  ٣٤-٧  حول البيانات املاليةات إيضاح  









 

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

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

      

    كانون األول   ٣١في  للسنة المنتهية      
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    إيضاح  

  ل.س.      ل.س.      
      ١٠,٤٣١,٥٨٨        ٥٦,٧٩١,١٧٤    ١٧  عموالتو  ات استشارات ماليةإيراد
  إعادة تقييمغري حمققة ناجتة عن رباح أ

        ٦٧٠,٦١٧        ٢٦,٠٦٢,٧٦٩    ٩  لمتاجرةلوجودات مالية م  
     ٧,٦٦٩    )    ٣,٥٢٩(  ٩  احملفظةأرباح (خسائر) / 

          ٨٧٤,١١,١٠٩        ٨٢,٨٥٠,٤١٤      
  

      ٧,٨٤٤,٨٢٥        ٩,٨٦٩,٩٥٠    ١٨  الفوائد إيراد
    -            ١٧,٤٠٠      ات أخرىإيراد

  )    ٦٥١,٨١٢(  )  ٢,٢١٢,٦٠١(  ١٩  حمققة صرف أسعارفروقات 
      ١٦٢,٩٧٣,٤٧٩    )  ٦٧,٤٠٩,٤١٠(  ١٩  غري حمققة صرفأسعار فروقات 

  )  ٥٩٦,٤٩,٢٣٣(  )  ٨٦,٤٦٧,٠٥٠(  ٠٢  مصاريف إدارية وعمومية

        )٨٩٦,١٢٠,٩٣٢    )  ١٤٦,٢٠١,٧١١      
      ١٣٢,٠٤٢,٧٧٠    )  ٦٣,٣٥١,٢٩٧(    ة قبل الضريبةسنالربح (خسارة) / 
       ٦٥٢,٨٣٢    )  ٧,٨٢٥,٥٦٨(  ١٢  ) / إيراد ضريبة الدخل(مصروف

      ١٣٢,٦٩٥,٦٠٢    )  ٧١,١٧٦,٨٦٥(    السنة ربح(خسارة) / صايف 

  :خرىبنود الدخل الشامل األ

 اخلسائر أو  رباححقاً ضمن األالبنود اليت ميكن تصنيفها ال

  غري حمققة ناجتة عن إعادة تقييم  خسائر  
      -          -      ١٠  موجودات مالية متوفرة للبيع    
      -          -      ١٢  التغري يف موجودات ضريبية مؤجلة   

     ١٣٢,٦٩٥,٦٠٢    )  ٧١,١٧٦,٨٦٥(    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 التغييرات

        
   التغير المتراكم في                  
      أرباح مدورة     خسائر      العادلة لموجودات القيمة                  
    المجموع       غير محققة      متراكمة محققة      مالية متوفرة للبيع      احتياطي قانوني      رأس المال      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.       

    ٤٨٥,١٥٩,١٧٥      ١٧٦,٣٢١,٧٢١    )  ٩,٣٧٠,٧٣٧(  )  ١,٢٧١,١٨٣(    ١٩,٤٧٩,٣٧٤    ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٦ لثايناكانون   ١الرصيد كما يف 
    -        -      )  ١٣,٢٠٤,٢٧٧(    -      ١٣,٢٠٤,٢٧٧    -    ختصيص االحتياطي القانوين

    ١٣٢,٦٩٥,٦٠٢      ١٦٢,٩٧٣,٤٧٩    )  ٣٠,٢٧٧,٨٧٧(    -      -      -    الدخل الشامل للسنة

    ٦١٧,٨٥٤,٧٧٧      ٣٣٩,٢٩٥,٢٠٠    )  ٥٢,٨٥٢,٨٩١(  )  ١,٢٧١,١٨٣(    ٣٢,٦٨٣,٦٥١    ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٦األول  كانون ٣١الرصيد 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  ٧٢٠١األول  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       
    ٦٢٠١      ٧٢٠١     إيضاح  

  ل.س.      ل.س.      
      ١٣٢,٠٤٢,٧٧٠    )  ٦٣,٣٥١,٢٩٧(    السنة قبل الضريبة ربح(خسارة) / 
  :تعديالت

   إعادة تقييمغري حمققة ناجتة عن أرباح   
  )    ٦٧٠,٦١٨(  )  ٢٦,٠٦٢,٧٦٩(  ٩  جرةلمتالمالية موجودات   
      ٢,٥٢٩,٣٠٠        ٢,٧٩٧,١٧٥    ١٢،١١  اتطفاءاإلو  االستهالكات  
    )    ٧,٦٦٩(        ٣,٥٢٩    ٩  احملفظة(أرباح) / خسائر   
  )  ١٦٢,٩٧٣,٤٧٩(      ٦٧,٤٠٩,٤١٠    ١٩  ققةاحملغري فروقات الصرف   

        )٢٩,٠٧٩,٦٩٦(  )  ١٩,٢٠٣,٩٥٢  (  
      ١٥٥,٢٣٢,٠٠٠        ٢٦١,٣٤١,٩٩٢    ٢٣،٦  ةيف ذمم جتارية مدينالنقص 
    )  ٢,٥٤١,٣١٢(  )  ٢٢,٠٧١,٥١٣(  ٢٣،٧  أخرىذمم مدينة مصاريف مدفوعة مقدماً و يف  الزيادة

    ٥٧١,٥٥٨,١٩٥    )  ٢٦٧,٦٨٩,٧٨٩(     دفعات مقدمة من العمالءيف  الزيادة/ (النقص) 
  )    ١٤٤,٠٥١(      ٢٧٣,٩٩١,٩      وذمم دائنة أخرى صاريف مستحقةيف م )النقصالزيادة / (

    -      )  ١,٦٦٥,٠٠٠(    لدى مصرف سورية املركزي الزيادة يف وديعة جممدة
      ٦٩٥,٠٢٥,١٣٦    )  ٤٥,٢٩٦,٣٣٥(    النشاطات التشغيليةمن الناتج / (املستعمل يف) النقد صايف 

  :الستثماريةاالتدفق النقدي من النشاطات 
  )  ١,٤٤٢,٦٠٠(  )  ١,٢٥٦,٧٠٠(  ١١  اقتناء ممتلكات ومعدات  
    )  ١,٣٨٢,٨٣٩(      -      ٢١  اقتناء موجودات غري ملموسة  
    )  ١١٩,٧٢٦,٠٠٠(  )  ٨٩,١٩٣,٧٣٦(  ٢٣،٥  لدى املصارف ألجل يف ودائع الزيادة  
  )    ١٧٧,٨١٣(  )    ٢١٨,٢٦٧(  ٩  لمتاجرةلاقتناء موجودات مالية   
        ١٨٥,٤٨٢          ٢١٤,٧٣٨    ٩  لمتاجرةلمبيعات موجودات مالية   

    )  ٧٧٠٣١٢٢,٥٤,(  )  ٩٠,٤٥٣,٩٦٥(    النشاطات االستثمارية املستعمل يف دالنقصايف 
    ٥٧٢,٤٨١,٣٦٦    )  ١٣٥,٧٥٠,٣٠٠(    يف النقد وما يوازي النقد / الزيادة(النقص)  صايف

    ٨,٣٨٦,٦٥٩    )  ١٨,١٨٩,٢٩٥(  ٢٣  ققة على النقد وما يوازي النقداحملغري تأثري فروقات الصرف 
      ٦٣,١٤٧,٨٨٢        ٦٤٤,٠١٥,٩٠٧    ٥  يف بداية السنةالنقد وما يوازي النقد 

اية السنة      ٦٤٤,٠١٥,٩٠٧        ٤٩٠,٠٧٦,٣١٢    ٥  النقد وما يوازي النقد يف 

 



 

- ٧  - 

  

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

  ٧٢٠١كانون 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  ئة األوراقعلى الرتخيص النهائي من هي 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 
 إدارةاألوراق املالية حلساب الشركة وحلساب الغري وحلساب الوسيط اخلاص مباشرة من خالل السوق و  ممارسة أعمال شراء وبيع ىلإباالضافة عمولة 

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  كة: تسع وتسعون سنة تبدأ منمدة الشر 
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 اخلاصةنسي املالية البيانات املالية لشركة بيمو السعودي الفر 
 

  والمعدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق  - ٢

  .واملعدلة واليت ليس هلا أثر جوهري على البيانات املالية للشركةللتقارير املالية اجلديدة عايري الدولية امل  -أ

للفرتات املالية اليت تبدأ   املفعولة واملعدلة التالية يف إعداد البيانات املالية للشركة، واليت أصبحت سارية تقارير املالية اجلديدلالدولية ل عايرياملّمت تطبيق 
  :٢٠١٧كانون الثاين   ١كما يف أو بعد 

 غري احملققة.واملتعلقة باالعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة عن اخلسائر  ضرائب الدخل) ١٢ار احملاسبة الدويل رقم (يعلى مع التعديالت 

هذه التعديالت ألول مرة خالل السنة احلالية. توضح هذه التعديالت كيف ينبغي للمنشأة تقييم ما إذا كان سيكون هناك أرباح  الشركةطبقت 
تأثري على  مستقبلّية خاضعة للضريبة كافية حبيث ميكن للمنشأة االستفادة من الفروقات الزمنية املؤقتة. مل يكن لتطبيق هذه التعديالت أيّ 

  البيانات املالية للشركة.
 ) اإلفصاحات. – بيان التدفقات النقدية) ٧التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 

إفصاحات متكن مستخدمي البيانات . تتطلب هذه التعديالت من املنشأة، إضافة هذه التعديالت ألول مرة خالل السنة احلالية الشركةطبقت 
  التغريات يف املطلوبات الناجتة من األنشطة التمويلية مبا فيها التغريات النقدية وغري النقدية.املالية من تقييم 

  واليت تشمل التعديالت على املعيار الدويل  ٢٠١٦ – ٢٠١٤التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام
  ).١٢لتقارير املالية رقم (ل



 

- ٨  - 

) إىل أنه ال يتعني على املنشأة تقدمي معلومات مالية موجزة عن احلصص يف الشركات التابعة أو ١٢لتقارير املالية رقم (ليار الدويل يشري املع
ا برسم البيع. توضح التعديالت أن هذا هو  الشركات الزميلة أو املشاريع املشرتكة املصنفة (أو املدرجة ضمن جمموعة مستبعدة) كمحتفظ 

  ) هلذه احلصص.١٢لتقارير املالية رقم (لالوحيد من متطلبات اإلفصاح للمعيار الدويل  االمتياز

مل ينتج أي أثر من تطبيق هذه التعديالت على البيانات املالية املوحدة للمجموعة حيث مل تصنف أي من حصص اجملموعة يف هذه املنشآت 
ا برسم البيع.أو ضمن جمموعة    مصنفة، كمحتفظ 

  لتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد: الدولية لاملعايري  -ب

  الشركة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غري سارية املفعول بعد: تقممل 
  عول للسنواتسارية المف  معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

  المالية التي تبدأ في أو بعد
 - ٢٠١٤التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام 

) ومعيار احملاسبة ١اليت تشمل التعديالت على املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقم ( ٢٠١٦
 ).٢٨الدويل رقم (

  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

 - ٢٠١٥سينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام التح
ومعيار ) ١١و () ٣اليت تشمل التعديالت على املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقم ( ٢٠١٧

  ).٢٣) و (١٢احملاسبة الدويل رقم (

  ٢٠١٩كانون الثاين  ١

): العمليات بالعمالت األجنبية والدفعات ٢٢ر املالية رقم (للتقاري الدوليةتفسري جلنة املعايري 
  املقدمة.

  اجملراة بالعمالت األجنبية أو اجزاء من عمليات، حيث : العملياتيتناول التفسري 

  جنبيةأيوجد مثن معنون بعملة 

  متعلق بذلك الثمن قبل االعرتاف بايراد مؤجل تعرتف املنشأة باصل مدفوع مقدماً أو
  وذات الصلة ،   أو اإليرادات أو املصاريف باملوجودات

 .األصل املدفوع مقدماً أو اإليراد املؤجل هو غري نقدي  

  ٢٠١٨كانون الثاين  ١

  معاجلات ضريبة الدخل. حول ني): عدم اليق٢٣لتقارير املالية (لتفسري جلنة املعايري الدولية 

ريبية)، األسس الضريبية، اخلسائر يتناول التفسري حتديد الربح اخلاضع للضريبة (اخلسائر الض
الضريبية غري املستخدمة، اإلعفاءات الضريبية غري املستخدمة واملعدالت الضريبية وذلك عندما 

   .)١٢( رقم الدويل معيار احملاسبة مبوجب الدخل ضريبة معاجلات بشأن يقني عدم هناكيکون 

  على وجه التحديد ما يلي:يتناول التفسري و 

 غي النظر يف املعاجلات الضريبية بشكل مجاعي؛ما إذا كان ينب 

 مراجعات السلطات الضريبية؛ افرتاضات 

  ٢٠١٩كانون الثاين   ١



 

- ٩  - 

  حتديد الربح اخلاضع للضريبة (اخلسارة الضريبية)، األسس الضريبية، اخلسائر الضريبية
 ، وعدالت الضريبيةاملغري املستخدمة واالعفاءات الضريبية غري املستخدمة و 

 .روفيف الوقائع والظ التغرياتأثر 

واملتعلقة  "الدفع على أساس السهم") ٢التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
  والقياس لعمليات الدفع على أساس السهم. بالتصنيف

  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

لقة بالفرق ما بني واملتع "عقود التأمني") ٤التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
  ) ومعيار عقود التأمني اجلديد٩تاريخ سريان كل من املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

حيث مت تعديل الفقرة  "االستثمارات العقارية") ٤٠التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (
عقار من أو إىل االستثمارات العقارية فقط ) لتنص على ان املنشأة تقوم بتحويل أي ٥٧رقم (

  عندما يكون هنالك دليل على التغري يف االستخدام.
مع تعريف العقارات أو تتوقف عن التوافق حيدث التغري يف االستخدام عندما تتوافق 

  االستثمارات العقارية.
  االستخدام.ال يشكل التغيري يف نوايا اإلدارة الستخدام العقار دليل على وجود تغري يف 

  مت تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة الواردة فيها غري شاملة.

  ٢٠١٨كانون الثاين ١

 ٢٠١٠و ٢٠٠٩ األدوات املالية (النسخ املعدلة لألعوام ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
الية يف تشرين ) األدوات امل٩) حيث صدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (٢٠١٤و ٢٠١٣و

وطرح متطلبات جديدة لتصنيف وقياس املوجودات املالية، ومت تعديله يف تشرين  ٢٠٠٩الثاين 
إلضافة متطلبات لتصنيف وقياس واستبعاد املطلوبات املالية، كما مت طرح نسخة  ٢٠١٠األول 

ر لتتضمن متطلبات جديدة حملاسبة التحوط. كما مت إصدا ٢٠١٣جديدة يف تشرين الثاين 
كي يتضمن بشكل رئيسي كل من (أ) متطلبات التدين   ٢٠١٤نسخه معدلة من املعيار يف متوز 

للموجودات املالية (ب) تعديالت حمددة ملتطلبات التصنيف والقياس من خالل طرح فئة لقياس 
  .املوجودات املالية من خالل الدخل الشامل اآلخر لبعض أدوات الدين البسيطة

  ٢٠١٨كانون الثاين ١

) حتتوي على املتطلبات احملاسبية ٩ن النسخة النهائية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (إ
): االعرتاف والقياس. وتتضمن ٣٩املالية وحّلت حمل معيار احملاسبة الدويل رقم ( لألدوات

   النسخة اجلديدة من املعيار املتطلبات التالية:

  :التصنيف والقياس

ية بناء على منوذج األعمال والتدفقات النقدية التعاقدية. وقدمت نسخة تصنف املوجودات املال
املالية  املوجوداتتصنيف جديدا لبعض أدوات الدين حيث ميكن تصنيفها ضمن " ٢٠١٤

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر". ويتم تصنيف املطلوبات املالية بشكل مشابه 
لكن هنالك اختالفات يف املتطلبات املنطبقة على قياس خماطر  )٣٩ملعيار احملاسبة الدويل رقم (
  االئتمان املتعلقة باملنشأة.
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  ي:ــــــالتدن

منوذج "اخلسارة االئتمانية املتوقعة" الحتساب خسارة تدين املوجودات  ٢٠١٤قدمت نسخة 
تم االعرتاف ، وعليه أصبح من غري الضروري زيادة املخاطر االئتمانية بشكل مسبق حىت ياملاليـة

  خبسارة التدين.
  محاسبة التحوط:

منوذج جديد حملاسبة التحوط مت تصميمه ليكون أكثر مالءمة مع كيفية  ٢٠١٤قدمت نسخة 
  قيام املنشآت بإدارة املخاطر عند التعرض ملخاطر التحوط املايل وغري املايل.

  إلغاء االعتراف:

ية واملطلوبات املالية كما وردت يف املعيار مت إتباع متطلبات إلغاء االعرتاف للموجودات املال
  ).٣٩احملاسيب الدويل رقم (

املتعلقة مبزايا الدفع  االدوات املالية :)  ٩التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( 
قم مع التعويضات السلبية، حبيث تعدل املتطلبات احلالية للمعيار الدويل للتقارير املالية ر  املسبق

اء اخلدمة وذلك للسماح القياس بالكلفة املطفأة ( أو وفقًا لنموذج ٩(  ) فيما يتعلق حبقوق ا
ل الدخل الشامل اآلخر) مبا فيها حالة مدفوعات التعويضات البالقيمة العادلة من خ ،االعمال
  السلبية.

  ٢٠١٩كانون الثاين   ١

  األدوات المالية) ٩تقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

كانون األول   ٣١بناًء على حتليل املوجودات املالية واملطلوبات املالية للشركة كما يف 
على أساس احلقائق والظروف املوجودة يف ذلك التاريخ، قام أعضاء جملس إدارة  ٢٠١٧

ركة كما ) على البيانات املالية للش٩الشركة بتقييم أثر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
  يلي:

  :التصنيف والقياس

كافة املوجودات املالية واملطلوبات املالية سيتم تصنيفها وقياسها بناء على نفس القواعد 
  ).٣٩املعتمدة حالياً يف إطار معيار احملاسبة الدويل رقم (

  :التدين

) ألحكام التدين حسب ٥(إيضاح والودائع لدى املصارف ة ارياجلسابات سوف ختضع احل
  ).٩عيار الدويل للتقارير املالية رقم (امل

خماطر االئتمان للمصارف، منذ االعرتاف في قدرت اإلدارة أنه مل تكن هنالك زيادة كبرية 
. وبناًء على ذلك، يتوقع املدراء االعرتاف خبسائر ٢٠١٧كانون األول   ٣١األويل وحىت 

 شهراً هلذا البند. ١٢ائتمانية متوقعة ملدة 
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ع اإلدارة أن تطبيق منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة كما يف املعيار الدويل بشكل عام، تتوق
) سيؤدي إىل االعرتاف املسبق خبسائر ائتمانية للبنود املعنية، وسوف ٩للتقارير املالية رقم (

مليون لرية  ١٩يزيد من مبلغ خمصص اخلسارة املعرتف به هلذه البنود مببلغ تقرييب قيمته 
  سورية.

  :بة التحوطحماس

  ال يوجد تأثري، حيث أن الشركة ليس لديها أي عالقات حتوطية.

  ): اإليرادات من العقود مع العمالء.١٥( رقماملعيار الدويل للتقارير املالية 

حيث وضع نظام شامل وموحد  ٢٠١٤) يف أيار ١٥صدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
ادات الناجتة من العقود املربمة مع العمالء. املعيار الدويل به املنشآت يف قيد اإلير  تستعني

) سوف حيل حمل اإلرشادات احلالية بشأن االعرتاف باإليرادات مبا يف ١٥للتقارير املالية رقم (
): عقود ١١): اإليرادات، واملعيار احملاسيب الدويل رقم (١٨ذلك املعيار احملاسيب الدويل رقم (

ا من تفسريات عند سريان العمل باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم اإلنشاءات وما يتعلق 
)١٥.(  

  ٢٠١٩كانون الثاين   ١

) على أنه يتوجب على املنشأة ١٥ويرتكز املبدأ األساسي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
ا لوصف التحويل احلاصل للبضائع أو اخلدمات املتفق عليها  للعمالء بقيمة االعرتاف بإيرادا

اليت تتوقع املنشأة احلصول عليها لقاء تلك البضائع أو اخلدمات، ويقدم املعيار  القيمةتعكس 
  على وجه الدقة منهجاً لالعرتاف باإليرادات بناًء على مخس خطوات:

  : حتديد العقود املربمة مع العميل.١* اخلطوة 
  : حتديد التزامات األداء الواردة بالعقد.٢* اخلطوة 
  : حتديد قيمة املعاملة.٣* اخلطوة 
  : ختصيص قيمة املعاملة على التزامات األداء الواردة بالعقد.٤* اخلطوة 

  : االعرتاف باإليرادات عند (أو حني) استيفاء املنشأة اللتزامات األداء٥* اخلطوة 

ا عند١٥ومبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( ما يتم استيفاء ) تعرتف املنشأة بإيرادا
االلتزام، أي عندما حتول السيطرة للعميل على البضائع أو اخلدمات اليت تنطوي على استيفاء 

) ١٥التزام ما. لقد مت إضافة املزيد من التوجيهات املستقبلية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
ويل للتقارير املالية رقم حىت يتم معاجلة حاالت حمددة، وإضافة إىل ذلك يتطلب املعيار الد

  ) مزيداً من اإلفصاحات التفصيلية.١٥(
  ) اإليراد من العقود مع العمالء١٥تقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

فيما عدا ضرورة تقدمي املزيد من اإلفصاحات الشاملة عن معامالت إيرادات الشركة، ال تتوقع 
) سيكون له تأثري كبري على املركز املايل ١٥ للتقارير املالية رقم (اإلدارة أن تطبيق املعيار الدويل

  واألداء املايل للشركة.
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): اإليرادات من العقود مع العمالء ١٥التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
، مقابل الوكيل اعتبارات املوكل املتعلقة بتوضيح ثالثة جوانب للمعيار (حتديد التزامات األداء، 
  والرتاخيص) ولتوفري انتقال مريح للعقود املعدلة والعقود املكتملة.

  ٢٠١٨ الثاينكانون   ١

): عقود اإلجيار، حيدد هذا املعيار كيفية االعرتاف والقياس ١٦( رقماملعيار الدويل للتقارير املالية 
رير املالية. كما يوفر هذا املعيار والعرض واإلفصاح عن عقود اإلجيار وفقًا للمعايري الدولية للتقا

منوذج حماسيب موحد للمستأجر، حيث يتطلب قيام املستأجرين باالعرتاف باألصول وااللتزامات 
ا  شهرًا أو أقل أو تكون أصوهلا ذات  ١٢لكافة عقود اإلجيار باستثناء العقود اليت تكون مد

  قيم منخفضة.

غيلية أو متويلية، ضمن مفهوم املعيار الدويل يستمر املؤجرين بتصنيف عقود اإلجيارات كتش
) املتعلق باحملاسبة للمؤجر دون تغيري جوهري عن املعيار احملاسيب الدويل ١٦للتقارير املالية رقم (

  ).١٧السابق رقم (

  ٢٠١٩ الثاينكانون   ١

  ) عقود اإليجار١٦تقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

جيار التمويلية اليت تكون فيها الشركة مستأجراً، حيث أن الشركة قد اعرتفت بالنسبة لعقود اإل
بالفعل مبوجودات والتزامات تأجري متويلية مرتبطة برتتيبات التأجري، ويف احلاالت اليت تكون فيها 

ال يتوقعون أن  الشركة مؤجرًا (لعقود التأجري التشغيلية والتمويلية)، فإن أعضاء جملس اإلدارة
ا يف ١٦لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( يكون ) تأثريًا جوهريًا على املبالغ املعرتف 

  البيانات املالية للشركة.

  

اإلستثمار يف الشركات الزميلة واملشاريع ): ٢٨تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (
ة واملشاريع املشرتكة. وتوضح هذه : تتعلق باحلصص الطويلة أألجل يف الشركات الزميلاملشرتكة

 األدوات املالية )٩التعديالت تطبيق املنشأة للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (
للحصص الطويلة األجل يف شركة زميلة أو مشروع مشرتك واليت تشكل جزءا من صايف 

مت تطبيق طريقة حقوق  اإلستثمار يف الشركة الزميلة أو املشروع املشرتك على ان ال يكون قد
 .امللكية

 ٢٠١٩كانون الثاين   ١

): األدوات املالية، اإلفصاحات املتعلقة ٧التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
  ).٩الدويل للتقارير املالية رقم ( للمعياربالتطبيق االويل 

الدويل  املعيارعندما يتم تطبيق 
  ).٩للتقارير املالية رقم (

): األدوات املالية اإلفصاحات املتعلقة بإفصاحات إضافية ٧املالية رقم ( للتقاريراملعيار الدويل 
حول حماسبة التحوط (والتعديالت الالحقة) والناجتة عن تطبيق الفصل اخلاص مبحاسبة 

  ).٩التحوط يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

الدويل  املعيارعندما يتم تطبيق 
  ).٩ارير املالية رقم (للتق
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 عقود التأمني )١٧تقارير املالية رقم (ال إلعداداملعيار الدويل 

) قياس املطلوبات التأمينية بالقيمة احلالية ١٧( يتطلب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم
دف هذه املتطلللوفاء ج قياس وعرض أكثر اتساقا جلميع عقود التأمني.  بات إىل ، ويوفر 

حتقيق هدف احملاسبة املتسقة القائمة على املبادئ لعقود التأمني. وحيل املعيار الدويل إلعداد 
اعتبارا  التأمنيعقود ) ٤( ) حمل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم١٧التقارير املالية رقم (

  .٢٠٢١كانون الثاين   ١من 

  ٢٠٢١ الثاينكانون   ١

ومعيار  البيانات املالية املوحدة  )١٠( يار الدويل إلعداد التقارير املالية رقمتعديالت على املع
) واملتعلق ٢٠١١): اإلستثمار يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة (٢٨رقم ( الدويلاحملاسبة 

 .شركته الزميلة أو مشروعه املشرتكلمبعاجلة البيع أو املسامهة يف املوجودات من املستثمر 

 غري حمدد بعد التطبيقخ تاري

هذه املعايري . إن تطبيق عندما تكون قابلة للتطبيق للشركة تتوقع اإلدارة تطبيق هذه املعايري والتفسريات والتعديالت اجلديدة يف البيانات املالية
  .ويلاألة التطبيق والتفسريات والتعديالت اجلديدة، قد اليكون هلا أي تأثري جوهري على البيانات املالية للشركة يف فرت 

) يف البيانات املالية للشركة للفرتة املالية اليت تبدأ يف ٩لتقارير املالية رقم (ل) واملعيار الدويل ١٥لتقارير املالية رقم (لتتوقع اإلدارة تطبيق املعيار الدويل 
كانون الثاين   ١بيانات املالية للشركة للفرتة السنوية اليت تبدأ يف ) يف ال١٦عتماد املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (او  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

٢٠١٩. 
  
   ملخص القواعد والسياسات المحاسبية الرئيسية المتبعة  -٣

  أسس االعداد:

  .قوانني الوساطة املالية املتبعة يف سوريةو  وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املاليةمت إعداد البيانات املالية للشركة 

 داد البيانات املالية:إع

. والــيت تظهــر بالقيمــة العادلــةواملوجــودات املاليــة املتــوفرة للبيــع  لمتــاجرة لباســتثناء املوجــودات املاليــة  وفقــاً ملبــدأ الكلفــة التارخييــة البيانــات املاليــةمت إعــداد 
  تصاد.وعملة االق باللرية السورية (ل.س.)، العملة التشغيلية للشركة لبيانات املاليةتظهر ا

  أهم السياسات احملاسبية املتبعة

  :يراداالعرتاف باإل  -أ

ائي إىل الزبائنوراق املالية وعموالت بيع وشراء األ الناتج عن االستشارات املالية يراديتم االعرتاف باإل أو  عند تقدمي هذه اخلدمات بشكل 
   .لتأدية هذه اخلدمة د املتفق عليهحبسب شروط العق ستشارات املاليةجناز بالنسبة لالعلى نسبة اإل بناءً 

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

  املالية: األدوات  -ب

  لعقد األدوات املالية. شركة طرفاً املطلوبات املالية حني تصبح الو  يتم االعرتاف باألصول
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  وراق مالية متوفرة للبيعيف أ ستثماراتا

ســندات املســامهة غــري الن خــرى. إفئــات املوجــودات املاليــة األثمارات املتــوفرة للبيــع هــي اســتثمارات غــري مشــتقة مل يــتم حتديــدها ضــمن االســت
ســاس أميكــن تقيــيم قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق يــتم تســجيلها بالكلفــة. يــتم تســجيل بــاقي االســتثمارات املتــوفرة للبيــع علــى  املدرجــة الــيت ال
أو  ربــاحاأل، باســتثناء خســائر تــدين القيمــة الــيت تســجل يف بيــان امللكيــةاخلســائر غــري احملققــة ضــمن حقــوق أو  ربــاحلــة وتــدرج األالقيمــة العاد

  .والدخل الشامل اآلخر اخلسائر

  لمتاجرةلوراق مالية أيف  استثمارات

أو  ربــاحاألقيــد التغيــريات الالحقــة يف القيمــة العادلــة يف بيــان لمتــاجرة بقيمتهــا العادلــة ويــتم 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

  .)٢٢(رقم  يضاحدوات كما جاء يف اإلاألعادلة هلذه يتم احتساب القيمة ال

  التأمينات االجتماعية:  -ج

تســدد بشــكل منــتظم التأمينــات عــن موظفيهــا إىل املؤسســة. و  إن الشــركة مســجلة يف مؤسســة التأمينــات االجتماعيــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية
ايــة اخلدمــةمتثــل هــذه املســامهات واجبــات الشــركة جتــاه موظفيهــا يف مــا خيــص ت بالتــايل ســوف حيصــل املوظفــون علــى هــذا التعــويض مــن و  عــويض 

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

توجـب ميكـن تقـديره بشـكل موثـوق، وأنـه مـن احملتمـل أن ياسـتنتاجي أو  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 أعباء الضرائب على األ
  وتعديالته. ٢٠٠٣تشرين األول  ٢٨ تاريخ ٢٤ويستدرك هلا مبوجـب القانون رقم رباح حتتسب الضريبة على األ

  الضرائب المستحقة:

الــيت ال تــدخل أبــداً ضــمن أو  أخــرىات اخلاضــعة للضــريبة يف ســنوات يــرادخيتلــف الــربح الضــرييب عــن الــربح احملاســيب ألنــه ال يشــمل األعبــاء واإل
 مــن قيمــة الضــريبة %١٠حمليــة مبعــدل  إدارةم باإلضــافة إىل رســ %٢٢الوعــاء الضــرييب. حتتســب الضــرائب املســتحقة الــدفع حاليــاً علــى نســبة 

  وملدة ثالث سنوات. ٢٠١٣متوز  ٢تطبيقها ابتداًء من  من قيمة الضريبة واليت بدأ %٥باإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل 
  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 إيـرادعرتاف بالضرائب املؤجلة املدينة إىل حـدود حتقـق يتم االو  يتم االعرتاف بالضرائب املؤجلة على مجيع الفروقات املؤقتة
  ميكن حسم الفروقات املؤقتة منها.

من االعرتاف األويل (يف غـري حـاالت دمـج أو  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.ى أخر املؤسسات) مبوجودات ومطلوبات 



 

- ١٥ - 

ات خاضــعة إيــرادينــتج 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 
  ات خاضعة للضريبة ميكن تنـزيل الفروقات املؤقتة منها ومتوقع أن تعكس يف املستقبل القريب.إيرادن ينتج إىل مدى إمكانية أ
، باســتثناء عنــدما تتعلــق مببــالغ مســجلة مباشــرة ضــمن حقــوق والــدخل الشــامل اآلخــر اخلســائرأو  ربــاحاألب املؤجلــة يف بيــان يــتم قيــد الضــرائ

  املسامهني، عندها يتم قيد الضرائب املؤجلة أيضاً ضمن حقوق املسامهني.
ظهــار صــايف الضــرائب املؤجلــة وعنــدما تتعلــق بضــرائب عنــدما تتمتــع الشــركة حبــق قــانوين إلجــراء مقاصــة الضــرائب املؤجلــة الدائنــة واملدينــة يــتم إ

  مفروضة من قبل دائرة ضريبية واحدة وعندما تنوي الشركة تسديد الضرائب املتوجبة من خالل الضرائب املؤجلة املدينة.

  العمالت األجنبية:  -و

القطـع السـائدة  أسـعارعبـاء إىل اللـرية السـورية علـى أسـاس األو  اتيـراديتم حتويل العمليات اجلارية خالل الفرتة بالعمالت األجنبية مبا يف ذلك اإل
  بتاريخ العملية.

اية الفرتة على أساس  الصرف احملددة من قبل مصـرف  أسعارجرى حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت األجنبية إىل اللرية السورية يف 
والـدخل الشـامل  اخلسـائرأو  ربـاحاألالسـلبية الناجتـة عـن هـذا التحويـل يف بيـان و  اإلجيابيـة. تقيد فروقات الصرف اية الفرتةسورية املركزي كما يف 

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

    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.    

    ٥١٧,٤٣      ٤٣٦  دوالر امريكي ١
    ٥٤١,١٨    ٥٢٠,١٣  يورو ١
    ١٤٠,٨٧    ١١٨,٧٠  درهم امارايت ١
    ١٣٧,٩١    ١١٦,٢٨  ل سعودياـري ١
    ٦٣٣,٥٦    ٥٨٥,٩٤  جنيه اسرتليين ١
    ٥٠٤,٤٦    ٤٤٣,٧٢  فرنك سويسري ١

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

  

مــن تــاريخ وضــعها يف االســتخدام وحســب  اً الثابــت بــدء يقــة القســططر احتســاب 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 -
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أو  يســجل الــربحو اس الفــرق بــني ســعر البيـع والقيمــة الصــافية. علـى أســاملمتلكــات واملعــدات اخلســارة النـاجم عــن اســتبعاد أو  يـتم احتســاب الــربح
  .والدخل الشامل اآلخر اخلسائرأو  رباحاألاخلسارة يف بيان 

. يـتم االعـرتاف بالفروقـات الناجتـة عـن بيـان الوضـع املـايلوقيمـة اخلـردة بتـاريخ إعـداد لممتلكـات واملعـدات لتتم مراجعة األعمار اإلنتاجيـة املقـدرة 
 قديرات يف الفرتات الالحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على الفرتة احلالية والفرتات الالحقة.مراجعة الت

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

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

  كما يلي:  العمر اإلنتاجية على مدى لموسغري امل املوجودات إطفاءجيري 
%    

  ٢٠  برامج كمبيوتر -

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

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

  :القانوين االحتياطي  -ي

، حــىت  الســنويةربــاح مــن صــايف األ  %١٠، االحتيــاطي القــانوين مبعــدل 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
  
  واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة محاسبية أحكام  - ٤

 غري واملطلوبات للموجودات الدفرتية بالقيمة متعلقة اضاتوافرت  تقديرات تستعمل أن الشركة إدارة على احملاسبية، السياسات تطبيق سياق 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 ضاتواالفرتا التقديرات مراجعة تتم

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

  .الحقة
  االفرتاضاتو  األساسية للتقديرات املصادر

  :املمتلكات واملعداتاستهالك  -أ

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

 :تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة -ج

ـا اجلمهوريـة العربيـة السـورية، قامـت اإل الظروفيف ظل   توجـد ، الدارةباعتقـاد اإل. صـوللقيمـة االسـرتدادية لألدارة بتقـدير االراهنة الـيت متـر 
  مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية.

 :مبدأ االستمرارية -د

طلبــات معيــار احملاســبة تســاس مبــدأ االســتمرارية وذلــك حســب مبتقيــيم مــدى قــدرة الشــركة علــى االســتمرار يف العمــل علــى أ دارةقامــت اإل
أنـه وبـالرغم مـن حالـة عـدم االسـتقرار  دارةا علـى جمموعـة مـن املؤشـرات املاليـة والتشـغيلية. تعتقـد اإلبتقييمهـ دارة. اعتمـدت اإل١الدويل رقـم 

ا اجلمهورية العربية السورية وحالـة عـدم اليقـني املسـتقبلية، فـإن الشـركة متتلـك املـوارد الكافيـة لالسـتمرار بالعمـل يف املـد ى املسـتقبلي اليت متر 
  .إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية املنظور. بناًء عليه فقد مت
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  نقد في الصندوق ولدى المصارف   -٥
  يتكون هذا البند مما يلي:

    ٦٢٠١كانون األول   ٣١كما في       ٧٢٠١ كانون األول  ٣١كما في         
    ما يعادلها ل.س      العملة األصلية      ما يعادلها ل.س      العملة األصلية        
  :يف الصندوقنقد 
      ٣٧,٠٢٦            ٣٣,٦٧٥        لرية سورية  
          ٣٧,٠٢٦            ٣٣,٦٧٥      

  :حسابات جارية لدى املصارف
    ٦٢٤,٠٥٠,٥٥٥          ٣٤١,٤٦٦,٣٧٢        لرية سورية  
    ٣,٥٥٩,٩٥٩      ٦,٨٨٠    ٣,٠٦٣,٨٣٧      ٧,٠٢٧  دوالر أمريكي  
    ٤,٧٠٤,٢٤٠      ٨,٦٩٣    ٤,٥٢١,٢٦١      ٨,٦٩٣  يورو  
    ١٤٢,٣٩٨      ١,٠١١    ١١٩,٩٨٨      ١,٠١١  درهم إمارايت  
    ١١,٥٢١,١٢٤    ٨٣,٥٤١    ٥,٣٤٧,٨٢١    ٤٥,٩٩١  ال سعوديـري  
      ٦٠٥            ٥٥٤        أخرى عمالت   
            ٦٤٣,٩٧٨,٨٨١          ٣٥٤,٥١٩,٨٣٣    

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

    -            ١١٠,٥٢٢,٨٠٤    ٤٩٣٢٥٣,  دوالر أمريكي  
            ١٣٥,٥٢٢,٨٠٤            -    

    ٦٤٤,٠١٥,٩٠٧          ٤٩٠,٠٧٦,٣١٢        ما يوازي النقدو  جمموع النقد

  

  استحقاقها األصلي خالل فرتة أكثر من ثالثة أشهر):( ودائع لدى املصارف
    ٧٢,٠٠٠,٠٠٠          ٣٠,٠٠٠,٠٠٠        لرية سورية  

    ١٥٥,٢٢٩,٠٠٠    ٣٠٠,٠٠٠    ٢٤١,٤٩٤,٤٥٧    ٥٥٣,٨٨٦  دوالر أمريكي  
            ٢٢٧,٢٢٩,٠٠٠          ٢٧١,٤٩٤,٤٥٧    

            ٨٧١,٢٤٤,٩٠٧          ٧٦١,٥٧٠,٧٦٩    
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 %١٢و %٧يتضمن بند ودائع لدى املصارف ودائع باللرية السورية وودائع بالدوالر األمريكي مع مصارف جتارية حملية ذات فوائد سنوية ترتاوح بني
  للودائع بالدوالر األمريكي وتستحق هذه الودائع كما يلي: % ١,٨٠و %١,٥٥بني و ،للودائع باللرية السورية 

    كانون األول   ٣١كما في             
            ٦٢٠١          ٧٢٠١    
    ل.س.          ل.س.            

    ٢١٢,٢٢٩,٠٠٠        -      ٢٠١٧الربع الثاين 
    ١٥,٠٠٠,٠٠٠        -      ٢٠١٧الربع الرابع 
    -          ٢٤٤,٣٦٣,٢٧٦    ٢٠١٨الربع األول 

    -          ١٣٢,٦٥٣,٩٨٥    ٢٠١٨ع الثاين الرب
    -          ٣٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠١٨ لثالربع الثا

      ٢٢٧,٢٢٩,٠٠٠        ٤٠٧,٠١٧,٢٦١   

لــرية ســورية كمــا يف  ١,٤١٧,٧٧٩(مقابــل  ٢٠١٧كــانون األول   ٣١كمــا يف لــرية ســورية   ١,٢٣٤,٤١٨مبلــغ بلــغ رصــيد الفوائــد املســتحقة القــبض 
(مقابـل  ٢٠١٧كـانون األول   ٣١للسـنة املنتهيـة يف لـرية سـورية  ٩,٨٠٤,٦٩٧مبلـغ الفوائد علـى الودائـع  رادإي، بينما بلغ )٢٠١٦كانون األول   ٣١

  .والدخل الشامل اآلخر اخلسائرأو  رباحاألفوائد يف بيان  إيراد) مت قيد املبلغ ك٢٠١٦ول كانون األ  ٣١لرية سورية للسنة املنتهية يف  ٧,٧٨٧,٠٥٩
  
  ذمم تجارية مدينة   -٦

دوالر أمريكــي مــا يعــادل  ٥٠,٠٠٠بلــغ رصــيد الــذمم التجاريــة املدينــة مبلــغ  .مــن الزبــائن لقــاء خــدمات استشــارية الــذمم التجاريــة املدينــة ذمــم متثــل
لــرية ســورية كمــا يف  ٢٨٧,٢١٣,٤٩٢دوالر أمريكــي مــا يعــادل  ٥٥٥,٠٧٧(مقابــل  ٢٠١٧كــانون األول   ٣١لــرية ســورية كمــا يف  ٢١,٨٠٠,٠٠٠

  ).٢٠١٦ كانون األول  ٣١
  .٢٠١٧عام الدوالر أمريكي خالل  ٥٠٥,٠٧٧مت تسديد مبلغ من قبل شركة بيمو االستثمارية بقيمة 

  
  أخرىذمم مدينة و  مصاريف مدفوعة مقدماً   -٧

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول   ٣١كما في             
        ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.        

    ١,٤١٧,٧٧٩    ١,٢٣٤,٤١٨  )٥رقم  إيضاح( القبض مستحقةفوائد 
    -      ٣٠,٦٦٥,٨٩١  تسوية التداول

    -        ١١٠,٠٠٠  مدفوعة مقدماً مصاريف تدريب 
    ٢٦,٨٢٦,٤٥٢    ١٨,٣٣٨,٤٤٩  مصاريف مدفوعة مقدماً 

      ٢٩٠,٤٤٨      ٣٧,٠٩٨  ذمم مدينة أخرى

      ٢٨,٥٣٤,٦٧٩    ٥٠,٣٨٥,٨٥٦    

شراء لألسهم يف السوق. ويتم تسوية الرصيد بعد يومي عمل من و  ا الشركة من بيع تسوية التداول رصيد التعامالت اليومية اليت قامتبند ميثل 
  تاريخ التداول عن طريق حساب الشركة لدى البنك املركزي املخصص هلذه الغاية.
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  األطراف ذات العالقةالعمليات مع   -٨
  مما يلي: تتكوناملسامهني و كبار و العليا  دارةاإل مدراء الشركة، األطراف ذات العالقةتتضمن 

  الوضع املايل بيان بنود  -أ
    ٦٢٠١كانون األول   ٣١كما في        ٧٢٠١ كانون األول  ٣١كما في         
    ما يعادلها ل.س.      العملة األصلية      ما يعادلها ل.س.      العملة األصلية        

  :دى بنك بيمو السعودي الفرنسيل حسابات جارية
    ٥٩٢,٢٧٥,٢٥٣          ٢٨٧,٨٠٢,٩٩٦        لرية سورية  
    ٣,٥٥٩,٩٥٩      ٦,٨٨٠    ٣,٠٦٣,٨٣٧      ٧,٠٢٧  دوالر أمريكي  
    ٤,٧٠٤,٢٤٠      ٨,٦٩٣    ٤,٥٢١,٢٦١      ٨,٦٩٣  يورو  
    ١٤٢,٣٩٨      ١,٠١١    ١١٩,٩٨٨      ١,٠١١  درهم إمارايت  
    ١١,٥٢١,١٢٤    ٨٣,٥٤١    ٥,٣٤٧,٨٢١    ٤٥,٩٩١  ال سعوديـري  
      ٦٠٥            ٥٥٤        أخرى عمالت   
  :عودي الفرنسيلدى بنك بيمو الس ودائع
    ١٥٥,٢٢٩,٠٠٠    ٣٠٠,٠٠٠    ٣٥٢,٠١٧,٢٦١    ٨٠٧,٣٧٩   دوالر أمريكي  
  القبض: مستحقة فوائد
   ٢٣٩,٠٨٩          ٨٨١,٥٧٩        لرية سورية  

         ٧٦٧,٦٧١,٦٦٨          ٦٥٣,٧٥٥,٢٩٧    

للودائع  %١,٥٥ (مقابل٢٠١٧نون األول كا  ٣١يف للسنة املنتهيةبالدوالر األمريكي للودائع  %١,٨٠و %١,٥٥الودائع بني ترتاوح الفوائد على 
  ).٢٠١٦كانون األول   ٣١يف  للسنة املنتهية بالدوالر األمريكي

  خراآل الشامل الدخلو اخلسائر أو  رباحاأل بيان بنود  -ب
    كانون األول  ٣١ لمنتهية فيللسنة ا        
        ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.        
    ١,٤٤٨,٦٧٧    ٤,٠٥٠,٢٩٠  ات فوائدإيراد
    ٤,٧٥٩,٥٤٢    ١,٢٠٢,٤٢٢  وعمومية ريف إداريةمصا

  
 موجودات مالية للمتاجرة  -٩

  مما يلي: يتكون هذا البند
    كانون األول   ٣١كما في         

    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٦,٨٦٦,٧٠٢    ٣٢,٩٢٩,٤٧١  سهمستثمارات األا

  ٦,٨٦٦,٧٠٢    ٣٢,٩٢٩,٤٧١    
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  : لمتاجرة كما يليلكانت حركة موجودات مالية 
    كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في         

    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

      ٦,١٩٦,٠٨٤        ٦,٨٦٦,٧٠٢    السنةرصيد أول 
      ١٧٧,٨١٣          ٢١٨,٢٦٧    مشرتيات أسهم
  )    ١٨٥,٤٨٢(  )    ٢١٤,٧٣٨(  مبيعات أسهم

     ٧,٦٦٩    )    ٣,٥٢٩(  احملفظة (خسائر) / أرباح

      ٦٧٠,٦١٨        ٢٦,٠٦٢,٧٦٩    إعادة تقييم موجودات مالية للمتاجرة غري حمققة ناجتة عن أرباح 

      ٦,٨٦٦,٧٠٢        ٣٢,٩٢٩,٤٧١    السنةخر آ رصيد
  

  لبيعل متوفرةموجودات مالية    -١٠

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول   ٣١كما في         

    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٢,٧٩٢,١٦٠        ٢,٧٩٢,١٦٠    لبيعصايف استثمارات موجودات مالية متوفرة ل

        ٢,٧٩٢,١٦٠        ٢,٧٩٢,١٦٠    
  

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

    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٢,٧٩٢,١٦٠        ٢,٧٩٢,١٦٠    رصيد أول السنة
    -          -      فرة للبيعت مالية متو اإعادة تقييم موجودفروقات 

    ٢,٧٩٢,١٦٠        ٢,٧٩٢,١٦٠    خر السنةآرصيد 
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   ممتلكات ومعدات  - ١١
  يتكون هذا البند مما يلي:

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

  كلفة التاريخيةتال

    ٢٢,٧١٩,٥٢٠    ٩,٠٦٤,٨٨٥    ٣,٤٠٠,٠٠٠    ٢,٢٤١,١٥٠    ١,٣٣٧,٠٠٠    ٦,٦٧٦,٤٨٥  ٦٢٠١ ثاينكانون ال  ١الرصيد كما يف 
    ١,٤٤٢,٦٠٠    -      -        ٣٦,٠٠٠    ٣٢٠,٠٠٠    ١,٠٨٦,٦٠٠  اإلضافات 

    ٢٤,١٦٢,١٢٠    ٩,٠٦٤,٨٨٥    ٣,٤٠٠,٠٠٠    ٢,٢٧٧,١٥٠    ١,٦٥٧,٠٠٠    ٧,٧٦٣,٠٨٥  ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد 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 
  االستهالك المتراكم

  )  ١٣,٦٢٣,٣٠٤(  )  ١,٦٢٦,٠٤٤(  )  ٣,٤٠٠,٠٠٠(  )  ١,٥٨٧,٠٧٤(  )  ٩٨٢,٨٣٦(  )  ٦,٠٢٧,٣٥٠(  ٢٠١٦ثاين كانون ال  ١الرصيد كما يف 
  )  ٢,٣٠٣,٠٥٧(  )  ١,٥٧٠,٢٩١(    -    )  ١٧٤,٦٤٩(  )  ١١٦,٤٦٦(  )  ٤٤١,٦٥١(  اإلضافات، أعباء السنة

  )  ١٥,٩٢٦,٣٦١(  )  ٣,١٩٦,٣٣٥(  )  ٣,٤٠٠,٠٠٠(  )  ١,٧٦١,٧٢٣(  )  ١,٠٩٩,٣٠٢(  )  ٦,٤٦٩,٠٠١(  ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  )  ٢,٤٦٠,٠٠٧(  )  ١,٥٧٨,٧٦٨(    -    )  ١٨٢,٨٤٨(  )  ١٣٧,٧٠٠(  )  ٥٦٠,٦٩١(  ضافات، أعباء السنةاإل

  )  ١٨,٣٨٦,٣٦٨(  )  ٤,٧٧٥,١٠٣(  )  ٣,٤٠٠,٠٠٠(  )  ١,٩٤٤,٥٧١(  )  ١,٢٣٧,٠٠٢(  )  ٧,٠٢٩,٦٩٢(  ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  القيمة الدفتريةصافي 

    ٧,٠٣٢,٤٥٢    ٤,٤٧٠,٥٨٢    -      ٥٣٠,٤٧٩    ٤١٩,٩٩٨    ٣٩٣١,٦١١,  ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

     ٨,٢٣٥,٧٥٩    ٥,٨٦٨,٥٥٠    -      ٥١٥,٤٢٧    ٥٥٧,٦٩٨    ١,٢٩٤,٠٨٤  ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
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  ملموسةغير  موجودات  -٢١

        يتكون هذا البند مما يلي:
    كمبيوتربرامج           

    ل.س.          كلفة التاريخيةتال
    ٣,٨٧١,٥٢٢        ٢٠١٦ ثاينون الكان ١الرصيد يف 

    ١,٣٨٢,٨٣٩        اإلضافات
    ٥,٢٥٤,٣٦١        ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد يف 

    ٥,٢٥٤,٣٦١        ٧٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد يف 
  المتراكم طفاءاإل

  )    ٣,٤٧٢,٥٣٦(      ٢٠١٦ ثاينكانون ال ١الرصيد يف 
  )      ٢٢٦,٢٤٣(      السنة إضافات، أعباء

  )    ٣,٦٩٨,٧٧٩(      ٢٠١٦األول  كانون  ٣١الرصيد يف 
  )      ٣٣٧,١٦٨(      السنة إضافات، أعباء

  )    ٤,٠٣٥,٩٤٧(      ٧٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد يف 
  صافي القيمة الدفترية 

    ١,٢١٨,٤١٤        ٧٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

    ١,٥٥٥,٥٨٢        ٦١٢٠كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  
  رية المركزيوديعة مجمدة لدى مصرف سو   - ٣١

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

  
  دفعات مقدمة من العمالء  - ٤١

  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         

    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٦١٣,٠٠١,١٠٩        ٣٤٥,٣١١,٣٢٠    دفعات مقدمة من العمالء

        ٦١٣,٠٠١,١٠٩        ٣٤٥,٣١١,٣٢٠    
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  ىوذمم دائنة أخر  مصاريف مستحقة  - ٥١
  يتكون هذا البند مما يلي:

    كانون األول   ٣١كما في     
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ١,٤٦٥,٨٤٨    ٣,٨١٢,٠٤٥  ةقوأجور مستحضريبة رواتب   
      ٣٣٥,٥٢٣      ٣٣٧,٨٠٤  مستحقة تأمينات اجتماعية  
    ٢,١٩٩,٣٨٤    ٤,١١٣,١٣٤  عمولة سوق دمشق لألوراق املالية  
    ١,٢٠٠,٠٠٠    ١,٢٠٠,٠٠٠  مصاريف مهنية مستحقة  
      ٣٢١,٣٠٠      ٣٨٨,٣٠٠  مصاريف كهرباء ومياه وهاتف مستحقة  
      ٤٨٥,٢٥٦    -    تسوية تداول  
      ٥١٠,٣٣١      ٦٥٨,٢٨٦  مصاريف مستحقة أخرىو  ذمم دائنة  

    ٦,٥١٧,٦٤٢    ١٠,٥٠٩,٥٦٩    

ا الشركة من بيعبند ميثل  سهم يف السوق. ويتم تسوية الرصيد بعد يومي عمل من شراء لألو  تسوية التداول رصيد التعامالت اليومية اليت قامت 
  تاريخ التداول عن طريق حساب الشركة لدى البنك املركزي املخصص هلذه الغاية.

  
  رأس المال  -٦١

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  ١٠٠مسية لسهم الشركة لتصبح على تعديل القيمة اإل ٢٠١١حزيران  ١٢األوراق واألسواق املالية السورية بتاريخ  هيئة

  لرية سورية. ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠سهم بقيمة إمجالية  ٣,٠٠٠,٠٠٠وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم الشركة 
  تتوزع حصص رأس املال كما يلي:

      
    األسهمقيمة       األسهمعدد       تتاباالك    
    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  د. عبد الرمحن العطار
     ٥٠٠,٠٠٠      ٥,٠٠٠      ٠,١٦٧ رياض عبجي

  ٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠    ٣,٠٠٠,٠٠٠      ١٠٠   



 

- ٢٥ - 

 
  عموالتو  ات استشارات ماليةإيراد   -٧١

  ات خدمات مت تقدميها للعمالء كما يلي:إيرادميثل هذا البند 
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
    ٦٢٠١       ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    -        ٨٥٠,٠٠٠  ايرادات استشارات مالية
    ١٠,٤٣١,٥٨٨    ٥٥,٩٤١,١٧٤   تات العموالإيراد

  ,١٠,٤٣١,٥٨٨    ١٧٤٥٦,٧٩١   

   
  الفوائد إيراد   -٨١

  احلسابات اجلارية للشركة كما يلي:و  الفوائد على الودائع لدى املصارف إيرادميثل هذا البند 
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
    ٦٢٠١       ٧٢٠١    
      ل.س.      ل.س.    

    ٧,٧٨٧,٠٥٩    ٩,٨٠٤,٦٩٧  )٥رقم  إيضاح( فوائد على ودائع لدى املصارف
      ٥٧,٧٦٦      ٦٥,٢٥٣   فوائد على احلسابات اجلارية

  ٧,٨٤٤,٨٢٥    ٩,٨٦٩,٩٥٠    
 فروقات أسعار الصرف  -١٩

ملالية باللرية ميثل هذا البند اخلسائر الناجتة عن فروقات الصرف للموجودات واملطلوبات املالية املعنونة بعمالت أجنبية كون الشركة تظهر البيانات ا
  ية للشركة وعملة االقتصاد باملقابل معظم املطلوبات املالية تسجل بالعمالت األجنبية.السورية العملة التشغيل

  يلي: يتوزع هذا البند بني فروقات أسعار صرف حمققة وفروقات أسعار صرف غري حمققة كما
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.    

  )    ٦٥١,٨١٢(  )  ٢,٢١٢,٦٠١(  فروقات أسعار صرف حمققة
      ١٦٢,٩٧٣,٤٧٩    )  ٦٧,٤٠٩,٤١٠(  فروقات أسعار صرف غري حمققة

      )١٦٢,٣٢١,٦٦٧    )  ٦٩,٦٢٢,٠١١    

ق الودائع بالعمالت انبية إضافة إىل استحقاملستحقة من العمالء بالعمالت األجالذمم املدينة  صيلققة ناجتة عن حتاحملصرف الإن فروقات أسعار 
  األجنبية.



 

- ٢٦ - 

  صاريف إدارية وعموميةم  -٢٠
  يتكون هذا البند مما يلي:

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٢٢,٥٠١,٠٤٥    ٥١,٥٥٢,١٧١  نفقات موظفني
    ٢,٢٨٠,٥٣٧      ٤٨٢,٥٠٠  مصاريف استشارية

      ٤٣٥,٠٠٠    ١,٠٠٢,١٠٠  األوراق واألسواق املالية السورية هيئة تسجيل لدى
    ٢,٦٢٣,٨٤٦    ٢,٤٧٣,٠٤٤  صاريف التأمينات االجتماعيةم

    ٤,٨٣٩,٩٩٦    ٥,٣٢٤,٠٠٢  إجيارات
      ١٠,٠٠٠    ٤,٦٤١,١٤٠  إعالنو  دعاية

    ٢,٧٧٧,٤٤٤    ٢,٩١١,٣٥٠  وقانونية أتعاب مهنية
    ٢,٥٢٩,٣٠٠    ٢,٧٩٧,١٧٥  )١٢و ١١رقم  إيضاح( اتإطفاءو  استهالكات

      ٦١٤,٢٣٢      ٥١٩,٦٠٥  مصاريف الكفاالت املصرفية
      ٨٣٦,٧٦٩    ٢,٣٣٢,٦٧٩  سفر، انتقال وإقامة

      ١٨٠,٠٠٠      ١٤٠,٠٠٠  مصاريف دورات تدريبية
      ٩٥٠,٠٠٠    ١,٤٠٠,٠٠٠  وراق املاليةسوق دمشق لألتسجيل لدى 

      ٤٥٧,٨٢٠      ٥٩٣,٥٦٥  قرطاسية
      ٦٥٨,٩٦٦      ٦٧٤,٧٧٨  فاكس وانرتنت، هاتف
    ١,٠٩٥,١٨٥    ١,٢٦٤,١٠٦  كهرباء

      ٨٥,٣٠٠      ٢٠٦,١٠٠  مواصالت
   ١,١١٦,٩٤٦    ١,٦٧٨,٦٠٨  تأمنيمصاريف 

    -        ٥٠,٠٠٠  مصاريف رابطة شركات اخلدمات و الوساطة املالية
    ٢١٠,٥,٢٤١    ٦,٤٢٤,١٢٧  مصاريف أخرى

  ٥٩٦,٤٩,٢٣٣    ٨٦,٤٦٧,٠٥٠    
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  يـبيان تسوية الدخل المحاسبي مع الدخل الضريب  -١٢
    كانون األول  ٣١كما في     
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.    

 موجودات ضريبية مؤجلة ناجتة عن  

      ٢٩,٢١٠,٣٩٧        ٢٧,٩٧٨,٧٠٩    سنةلل الضريبية سارةاخل    
  ة مؤجلة ناجتة عن التغري يضريب طلوباتم  
  )  ١,١٢٤,٣٣٧(  )  ٧,٧١٨,٢١٧(  لمتاجرةليف القيمة العادلة ملوجودات مالية     
  موجودات ضريبية مؤجلة ناجتة عن التغري يف   
        ٣٤٤,١٨٧          ٣٤٤,١٨٧    متوفرة للبيعادلة ملوجودات مالية القيمة الع    

        ٢٨,٤٣٠,٢٤٧        ٦٠٤,٦٧٩,٢٠      

 كما يلي:  سنةمت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن خسارة ال

      ١٣٢,٠٤٢,٧٧٠    )  ٦٣,٣٥١,٢٩٧(  قبل الضريبة السنة ربح(خسارة) /  
    يضاف:

    -          ٦٧,٤٠٩,٤١٠  ققةحم غريفروقات أسعار صرف  خسائر  
  زل:ـين

  )    ٦٧٠,٦١٨(  )  ٢٦,٠٦٢,٧٦٩(  لمتاجرةلم موجودات مالية يتقي إعادة حمققة ناجتة عن غريأرباح   
  )  ١٦٢,٩٧٣,٤٧٩(      -      صرف غري حمققة أسعارفروقات أرباح   
  )  ٧,٨٤٤,٨٢٥(  )  ٩,٨٦٩,٩٥٠(  فوائد املصارف  

  )  ٣٩,٤٤٦,١٥٢(  )  ٣١,٨٧٤,٦٠٦(  اخلسارة الضريبية
      ٨,٦٧٨,١٥٢        ٧,٠١٢,٤١٣    )%٢٢( الدخل ضريبة

      -          -      )%٥ضريبة إعادة اإلعمار (
      -          -      )%١٠احمللية ( دارةضريبة اإل

      ٨,٦٧٨,١٥٢        ٧,٠١٢,٤١٣    ضريبة دخل إيراد
    ٢٨,٣٨٧,٨٩٨        ٢٩,٢١٠,٣٩٧    السنةبداية كما يف موجودات ضريبية مؤجلة  

  )  ٧,٨٥٥,٦٥٣(  )  ٨,٢٤٤,١٠١(  ١٢٠١و ٢٢٠١لعامي ريبية لضاملوجودات ا إطفاء

     ٢٩,٢١٠,٣٩٧        ٩٧٨,٧٠٩,٢٧    السنةاية كما يف موجودات ضريبية مؤجلة  
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  لمتاجرة مما يلي:لضريبية مؤجلة ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية  طلوباتم بنديتكون 
    كانون األول  ٣١كما في     
    ٦١٢٠      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.    

  )    ٩٥٤,٦٧٠(  )  ١,١٢٤,٣٣٧(  الرصيد يف بداية السنة
  )    ١٦٩,٦٦٧(  )  ٦,٥٩٣,٨٨٠(  التغري خالل السنة

اية السنة   )  ١,١٢٤,٣٣٧(  )  ٧,٧١٨,٢١٧(  الرصيد يف 

  لمتاجرة كما يلي:لمالية  الضريبية املؤجلة الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة ملوجوداتاملطلوبات مت احتساب اإلضافات على 
    كانون األول  ٣١كما في     
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

  )    ٦٧٠,٦١٨(  )  ٢٦,٠٦٢,٧٦٩(  ملوجودات مالية للمتاجرة ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة رباحأ
  )    ٦٧٠,٦١٨(  )  ٢٦,٠٦٢,٧٦٩(  القيمة الضريبية
  )    ١٤٧,٥٣٦(  )  ٥,٧٣٣,٨٠٩(  )%٢٢( ضريبة الدخل

  )    ٧,٣٧٧(    )    ٢٨٦,٦٩٠(  ضريبة إعادة اإلعمار
  )    ١٤,٧٥٤(  )    ٥٧٣,٣٨١(  احمللية دارةضريبة اإل
  )    ١٦٩,٦٦٧(  )  ٦,٥٩٣,٨٨٠(  ضريبة الدخلمصروف 

  يتكون بند موجودات ضريبية مؤجلة ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية متوفرة للبيع كما يلي:
    كانون األول ٣١كما في     
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

      ٣٤٤,١٨٧          ٣٤٤,١٨٧    الرصيد يف بداية السنة
    -          -      التغري خالل السنة

اية السنة       ٣٤٤,١٨٧          ٣٤٤,١٨٧    الرصيد يف 



 

- ٢٩ - 

  تشمل املوجودات الضريبية املؤجلة ما يلي:
  كانون األول  ٣١كما في     
      ٧٢٠١    

  ل.س.    عن: موجودات ضريبية مؤجلة
    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    ٢٠١٣كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  )    ٣,٠٦٠,٦٠٣  (  ٤٢٠١التغري يف عام 
    ١٨,٧٦٩,٥١٥    ٢٠١٤كانون األول   ٣١يف  الرصيد كما

    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    ٧٠١٢كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
، يف حال وقع عجز يف سنة ما ميكن اعتباره عبئاً على السنة التالية وتنزيله من الربح احملقق خالل هذه ٢٠٠٣لعام  ٢٤من القانون  ١٢نصت املادة 

 جزء تلي سنة وقوع العجز وإذا بقي اليت تتحقق خالل السنة الثانية اليترباح 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 

  طفاؤه من املوجودات الضريبية كما يلي:مت احتساب املبلغ الواجب إ
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية  في     
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.    

      ٧,٨٥٥,٦٥٣      -      ٢٠١١عام اجب إطفاؤها عن املوجودات الضريبية الو 
     -          ٨,٢٤٤,١٠١    ٢٠١٢املوجودات الضريبية الواجب إطفاؤها عن عام 

      ٧,٨٥٥,٦٥٣        ٨,٢٤٤,١٠١    طفاؤه من املوجودات الضريبية املبلغ الواجب إ
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  المخاطر إدارةو  األدوات المالية  -٢٢
    

  :ماليةالمطلوبات الو  القيمة العادلة للموجودات - أ

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

    ٦٢٠١كانون األول   ٣١      ٧٢٠١كانون األول   ٣١    
    القيمة العادلة        ةيالقيمة الدفتر       القيمة العادلة      ةيالقيمة الدفتر     

    .ل.س        ل.س.        ل.س.      ل.س.    الموجودات المالية
    ٢٢٧,٢٢٩,٠٠٠    ٢٢٧,٢٢٩,٠٠٠    ٤٠٧,٠١٧,٢٦١    ٤٠٧,٠١٧,٢٦١  ودائع لدى املصارف

  ٢٢٧,٢٢٩,٠٠٠    ٢٢٧,٢٢٩,٠٠٠    ٤٠٧,٠١٧,٢٦١    ٤٠٧,٠١٧,٢٦١    

بيع، أما بالنسبة للموجودات املالية املتوفرة لل 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 العادلةحتديد املستويات الثالث  لقياس القيمة العادلة بالنسبة لأل -٢
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في     
  مجموع                      
    القيمة العادلة      المستوى الثالث      المستوى الثاني      ولتوى األالمس    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

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

  
    ٦٢٠١كانون األول   ٣١كما في     
  مجموع                      
    القيمة العادلة      المستوى الثالث      المستوى الثاني      ستوى األولالم    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

    ٦,٨٦٦,٧٠٢    -      -      ٦,٨٦٦,٧٠٢  موجودات مالية للمتاجرة
    ٢,٧٩٢,١٦٠    -      ٢,٧٩٢,١٦٠    -    موجودات مالية متوفرة للبيع

  

  ة العادلةغراض قياس القيمالتقييم واالفرتاضات املستعملة ألتقنيات 

  يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية باستعمال مستويات التقييم التالية:
  سواق فعالة.أاملتداولة (غري املعدلة) ملوجودات مماثلة يف  سعارول: ميثل القيمة العادلة لألاملستوى األ

  سعار) مالحظتها بشكل مباشر (من خالل األول واليت يتم ضمن املستوى األ املتداولة سعارخبالف األخرى املستوى الثاين: ميثل العناصر األ
  سعار).ل غري مباشر (يتم اشتقاقها من األأو بشك

  املستوى الثالث: ميثل املوجودات غري املرتبطة ببيانات السوق.
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  :معدل الفائدة مخاطر -ب

وقية واليت هلا تأثري مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد واملطلوبات تنشأ هذه املخاطر من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد الس
  هي ذات معدل فائدة ثابت.إن الودائع لدى املصارف  اخلاضعة للفوائد.

  مخاطر العمالت األجنبية: - جـ

  جنبية.عمالت األلتخفيف خماطر تقلبات ال تحوطسياسة لل دارةية، اليوجد لدى اإلجنببعض أرصدة الشركة هي بالعمالت األإن 
  جنبية هي كالتايل:صول النقدية املقيمة بالعمالت األإن القيمة الدفرتية لأل

    لموجوداتصافي ا      المطلوبات      الموجودات      
    كانون األول  ٣١كما في       كانون األول  ٣١كما في       كانون األول  ٣١كما في       
      ٦٢٠١      ٧٢٠١      ٦٢٠١      ٧٢٠١      ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ٢٩٠,٥٠٥,٣٣٩   ٣٧٧,٧٦٢,٦٧٨    ٢٦٨,١١٢    -      ٢٩٠,٧٧٣,٤٥١    ٣٧٧,٧٦٢,٦٧٨  دوالر أمريكي  
    ٤,٧٠٤,٢٤٠    ٤,٥٢١,٢٦١    -      -      ٤,٧٠٤,٢٤٠    ٤,٥٢١,٢٦١  يورو  
    ١٤٢,٣٩٨    ١١٩,٩٨٨    -      -      ١٤٢,٣٩٨    ١١٩,٩٨٨  درهم إمارايت  
    ١١,٥٢١,١٢٤    ٥,٣٤٧,٨٢١    -      -      ١١,٥٢١,١٢٤    ٥,٣٤٧,٨٢١  ال سعوديـري  
      ٦٠٥      ٥٣٣    -      -        ٦٠٥      ٥٣٣  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  وداتاملوج   .%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 وجبة يف اجلدول متثل ارتفاعاألرقام امل
  .بالسالب مقابل اللرية السورية فيكون لذلك التغيري تأثري معاكس وتظهر األرصدة صرف العملة األجنبية

      كانون األول  ٣١كما في   )الخسارة( /الوفر          
          ٦٢٠١           ٧٢٠١      
  ل.س          ل.س          
      ٢٩,٠٥٠,٥٣٤        ٣٧,٧٧٦,٢٦٨    دوالر أمريكي     
        ٤٧٠,٤٢٤          ٤٥٢,١٢٦    يورو    
        ١٤,٢٤٠          ١١,٩٩٩    درهم إمارايت    
        ١,١٥٢,١١٢          ٥٣٤,٧٨٢    ال سعوديـري    
        ٦١          ٥٣    أخرى عمالت     

  مخاطر السيولة: -هـ

 خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات املرتتبة على الشركة عند استحقاق أي دفعة هلذه الغاية. تقوم إدارةإن 
  ذلك بشكل دوري.و  املطلوبات على حد سواءو  فق النقدي املتوقع بالنسبة للموجوداتالشركة بقياس التد
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  املطلوبات بني العمليات الرئيسية كما يلي:و  املوجوداتتتوزع 
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في         
    المجموع      أكثر من سنة      لغاية سنة        
  ل.س.      ل.س.      ل.س.        

  الموجودات
    ٧٦١,٥٧٠,٧٦٩    -      ٧٦١,٥٧٠,٧٦٩  دى املصارفنقد يف الصندوق ول  
    ٢١,٨٠٠,٠٠٠    -      ٢١,٨٠٠,٠٠٠  ذمم جتارية مدينة  
    ٥٠,٣٨٥,٨٥٦    -      ٥٠,٣٨٥,٨٥٦  مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  
    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  

    ١,٨٠٩٨٤,٩٠٢    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   أخرى مصاريف مستحقة وذمم دائنة   

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

    ٥٤٦,٦٧٧,٩١٢    ٣٣,٠٢٠,٥٤٥    ٥١٣,٦٥٧,٣٦٧  صايف املوجودات  
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    ٢٠١٦ كانون األول  ٣١كما في         
    المجموع      أكثر من سنة      لغاية سنة        
  ل.س.      ل.س.      ل.س.        

  الموجودات
    ٨٧١,٢٤٤,٩٠٧    -      ٨٧١,٢٤٤,٩٠٧  نقد يف الصندوق ولدى املصارف  
    ٢٨٧,٢١٣,٤٩٢    -      ٢٨٧,٢١٣,٤٩٢  ذمم جتارية مدينة  
    ٢٨,٥٣٤,٦٧٩    -      ٢٨,٥٣٤,٦٧٩  أخرى ذمم مدينةو  مصاريف مدفوعة مقدماً   
    ٦,٨٦٦,٧٠٢    -      ٦,٨٦٦,٧٠٢  لمتاجرةلودات مالية موج  
    ٢,٧٩٢,١٦٠    -      ٢,٧٩٢,١٦٠  لبيع ل متوفرةموجودات مالية   
    ٢٨,٤٣٠,٢٤٧    ٢٨,٤٣٠,٢٤٧    -    موجودات ضريبة مؤجلة  
    ٨,٢٣٥,٧٥٩    ٨,٢٣٥,٧٥٩    -    ممتلكات ومعدات  
    ١,٥٥٥,٥٨٢    ١,٥٥٥,٥٨٢    -    موجودات غري ملموسة  
    ٢,٥٠٠,٠٠٠    ٢,٥٠٠,٠٠٠    -    صرف سورية املركزيوديعة جممدة لدى م  

    ١,٢٣٧,٣٧٣,٥٢٨    ٤٠,٧٢١,٥٨٨    ١,١٩٦,٦٥١,٩٤٠  جمموع املوجودات    
  المطلوبات

    ٦١٣,٠٠١,١٠٩    -      ٦١٣,٠٠١,١٠٩  دفعات مقدمة من العمالء  
    ٦,٥١٧,٦٤٢    -      ٦,٥١٧,٦٤٢   أخرى مصاريف مستحقة وذمم دائنة   

    ٦١٩,٥١٨,٧٥١    -      ٦١٩,٥١٨,٧٥١  جمموع املطلوبات    

    ٦١٧,٨٥٤,٧٧٧    ٤٠,٧٢١,٥٨٨    ٥٧٧,١٣٣,١٨٩  صايف املوجودات  

  مخاطر العمليات: - و

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

  خالل عملية التخطيط السنوية.
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  يةالتدفقات النقد بيان  -٢٣

  تتوزع فروقات أسعار الصرف اليت مت استبعادها من بيان التدفقات النقدية كما يلي:
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       
      ٢٠١٦      ٢٠١٧    
    ل.س.      ل.س.      

     ١٥٤,٥٨٣,٨٢٠    )    ٤,٠٧١,٥٠٠  (  ذمم جتارية مدينة
     -      )      ٢٢٠,٣٣٦  (  مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

     ٣,٠٠٠    )    ٤٤,٩٢٨,٢٧٩  (  صارفاملئع ألجل لدى ودا

    ٨,٣٨٦,٦٥٩    )    ١٨,١٨٩,٢٩٥  (   نقد وحسابات جارية لدى املصارف
  

  الموافقة على البيانات المالية  –٤٢

  .٢٠١٨آذار  ٢٨ اريخبت على البيانات املالية  واملدير العام دارةجملس اإلرئيس وافق 
  


