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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

2015 حزيران 30قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في

المبالغ مدرجة بالليرة السورية

(غر مدققة)(غير مدققة)
التدفقات النقدية من اأنشطة التشغيلية

74,748,87922,065,731قبل الضريبة (اﾆسارة)الربح 
:تعديات لبنود غير نقدية

843,60037,100اإطفاءات
9535,662457,376ااهتاكات

75,328,14122,560,207التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل(الخسارة)/الربح
تغيرات في رأس المال العامل

25,844,6983,817,387ال》قص ي وسائل الدفع احررة امشراة/(الزيادة)

3,210,500(1,891,480)ال》قص ي الفوائد امستحقة غر مقبوضة/(الزيادة)
167,766(20,000)ال》قص ي امصاريف امدفوعة مقدمًا/(الزيادة)
16,000,000(175,730)ال》قص ي اموجودات اأخرى/(الزيادة)

(2,302,072)623,667ي  امطاليب امتداولة (ال》قص)/الزيادة
                                -(7,326,455)ضرائب مسددة

17,054,70020,893,581صافي التغيرات في رأس المال العامل
92,382,84143,453,788صافي التدفق النقدي التشغيلي

التدفق النقدي من اأنشطة ااستثمارية
(93,000)                (1,669,200)9ال》قص ي اموجودات الثابتة امادية/(الزيادة)

(93,000)                (1,669,200)صافي التدفق النقدي من اأنشطة ااستثمارية

التدفق النقدي من اأنشطة التمويلية
                                -                (1,046,855)ال》قص ي حساب ااحتياطي ال》قدي لدى امصارف /(الزيادة)

                                -                (1,046,855)صافي التدفق النقدي من اأنشطة التمويلية

(6,820,996)              (18,212,232)تأثير تغيرات أسعار الصرف على الموجودات المالية 

71,454,55436,539,792صافي التغير في النقدية
89,478,17640,800,109رصيد ال》قد ي بداية الفرة

4,5,6160,932,72977,339,901رصيد النقد في نهاية الفترة

للفترة المنتهية
2015 حزيران 30في 

للفرة ام》تهية
2014 حزيران 30ي 

إيضاح

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها23 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

2015 حزيران 30قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في 

المبالغ مدرجة بالليرة السورية

 2015 حزيران 30في  للفترة المنتهية 
40,405,85023,016,625321,926,565                     -2015250,000,0008,504,090 كانون الثاي 1الرصيد كما ي 

                      -                     -                     -                     -                    -                    -توزيعات أرباح

68,270,825                     -                     -68,270,825                    -                    -إما‾ الدخل الشامل

                      -19,084,36746,346,188(68,270,825)2,840,269                    -الفرة (خسائر)/ ｽصيص أرباح 

59,490,21769,362,813390,197,390                     -2015250,000,00011,344,359 حزيران 30الرصيد كما في 

2014 حزيران 30للفترة المنتهية في 

    275,158,931      1,907,611    18,266,093                     -     4,985,226 2014250,000,000 كانون الثاي 1الرصيد كما ي 

      20,026,359                     -                     -    20,026,359                    -                    -إما‾ الدخل الشامل

                      -    11,305,934      8,720,424   (20,026,359)                    -                    -الفرة (خسائر)/ ｽصيص أرباح 

   295,185,289    13,213,546    26,986,517                     -     4,985,226 2014250,000,000 حزيران 30الرصيد كما في 

غير مدققة

المجموع احتياطي قانوني رأس المال المدفوع
(خسائر)/ أرباح 

الفترة الحالية
(خسائر)/ أرباح 

مدورة محققة
(خسائر)/ أرباح 

مدورة غير محققة

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها23 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

2015 حزيران 30إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية للفترة المنتهية في 

:الوضع القانوني ونشاط الشركة1

1.1

-
-

1.2

1.3

:يتألف ﾉلس إدارة الشركة من السادة
رئيس ﾉلس اإدارةعبد الفتاح بن ياسن دياب.1
نائب رئيس ﾉلس اإدارةعبد الرزاق بن عبد اﾅميد دياب.2
العضو امفوضياسن بن عبد اﾅميد دياب.3
عضو ﾉلس اإدارةﾊمد زياد بن عزت الصباغ.4
عضو ﾉلس اإدارةعبد الرمن بن أمد دياب.5
عضو ﾉلس اإدارةنزار بن أمد دياب.6
عضو ﾉلس اإدارة*ﾊمد فاروق بن ياسن دياب .7

 14الصادر بتاريخ  ( ٤ب / م ن  / ٦٧١ )م الرخيص لشركة الدياب للصرافة كشركة مسامة مغفلة موجب قرار ﾉلس ال》قد والتسليف رقم 
مت اموافقة على اعتماد ال》ظام اأساسي للشركة  . 2011 آذار 30 الصادر بتاريخ 16678 وموجب السجل التجاري رقم 2010حزيران 

.س.ل / 250،000،000/  وبرأس مال وقدر《 2010 نيسان 27كشركة مسامة مغفلة ب》اًء على قرار وزارة اإقتصاد والتجارة الصادر بتاريخ 

.2011 نيسان 18بتاريخ / 16/م تسجيل الشركة ي سجل شركات الصرافة اممسوك لدى مديرية مفوضية اﾅكومة لدى امصارف ｼت الرقم 
 .2011 تشرين اأول 5باشرت الشركة ممارسة أعماها وذلك بعد إعام مصرف سوريا امركزي بتاريخ 

 اﾆاص بت》ظيم مه》ة الصرافة وتعليماته الت》فيذية الصادرة بقرار 2006 لعام 24غاية الشركة هي مارسة أعمال الصرافة وفقاً أحكام القانون رقم 
. والتعليمات والقرارات ذات الصلة2011 لعام 29 وقانون الشركات رقم 2006 أيار 24تاريخ / 4ب/م ن / ﾉ201لس ال》قد والتسليف رقم 

يتو{ إدارة أمور الشركة ويوقع ع》ها السيد عبد الفتاح  دياب بكافة اأمور التعاقدية والقانونية وامالية وامصرفية وｼرير الشيكات بوصفه رئيسا 
جلس إدارة الشركة، وي حال غيابه يوقع عن الشركة نائب رئيس ﾉلس اإدارة السيد عبد الرزاق دياب م》فرداً أو العضو امفوض ياسن عبد 

.اﾅميد دياب

 سهم 20,000من ال》ظام اأساسي للشركة، جب أن يكون عضو ﾉلس اإدارة مالكاً بصفته الشخصية / 1/الفقرة رقم / 17/وفقاً للمادة * 
احدد ي ) على أنه ا ُيشرط امتاك هذا العدد من اأسهم 2011 لعام 29على اأقل؛ كما ي》ص قانون الشركات الصادر بامرسوم التشريعي 

م . ع》د إجراء اإنتخاب واما مكن استكمال هذا ال》صاب ي مدة ثاثن يوما من يوم اانتخاب وإا سقطت العضوية حتمًا (ال》ظام اأساسي
.يستكمل السيد فاروق عدد اأسهم امطلوبة خال الفرة احددة وم يتم معاﾄة الوضع القانوي له كعضو ﾉلس إدارة لتارخه

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها23 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
5



شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

2

:أسس اإعداد 2.1

:السياسات المحاسبية 2.2

الموجودات الثابتة2.2.1

:نفقات التأسيس2.2.2

 اﾆاص بالبيانات 34 وفقاً معيار احاسبة الدو‾ رقم 2015 حزيران 30م إعداد البيانات امالية امرحلية امختصرة لفرة الستة أشهر ام》تهية ي ــ 
.امالية امرحلية

.إن اللرة السورية هي العملة التشغيلية للشركة وهي عملة عرض البيانات امالية امرحلية امختصرة وهي عملة ااقتصاد الوطيــ 

إن السياسات احاسبية اهامة امتبعة ي إعداد هذ《 البيانات امرحلية امختصرة هي مطابقة لتلك الｰ م إتباعها ي إعداد البيانات امالية الس》وية ــ 
 .2014 كانون اأول 31للس》ة ام》تهية ي 

إن البيانات امالية امرحلية امختصرة اｼتوي على كافة امعلومات واايضاحات امطلوبة إعداد البيانات امالية الس》وية وفقاً معاير التقارير امالية ــ 
 .2014 كانون اأول 31الدولية ، وجب أن تقرأ مع البيانات امالية الس》وية كما ي 

 كانون اأول 31 امثل بالضرورة نتائج اأعمال امتوقعة للس》ة ام》تهية ي 2015 حزيران 30كما أن نتائج اأعمال لفرة الستة أشهر ام》تهية ي 
2015. 

وأخذت الدوائر امالية ي  (اعتبارها مصروف خال العام الذي حدثت به)تقتضي امعاير الدولية على إعتبار نفقات التأسيس نفقات مرحلية 
مت امعاﾄة احاسبية ل》فقات التأسيس وفق ماتقتضيه امعاير .  س》وات5اﾄمهورية العربية السورية برملة نفقات التأسيس وإطفاءها على مدار 
.الدولية إعداد التقارير امالية مع إدراجها ضمن بيان التسوية الضريبية

بأن تقوم الشركة بتحديد امعاﾄة احاسبية للممتلكات وامعدات  (اممتلكات وامصانع وامعدات) IAS - 16يقتضي معيار احاسبة الدو‾ رقم 
حｯ يتمكن مستخدمو البيانات امالية من التحقق من امعلومات الｰ تتعلق بإستثمار الشركة ي اممتلكات وامعدات اﾆاصة ها والتغيرات ي هذا 

وتتمثل القضايا الرئيسية ي ﾊاسبة اممتلكات وامصانع وامعدات ي اإعراف باموجودات وｼديد مبالغها امسجلة وتكاليف . اإستثمار
.اإستهاك وخسائر إخفاض القيمة الｰ ي》بغي اإعراف ها فيما يتعلق ها

تظهر اموجودات الثابتة بالتكلفة بعد ت》زيل اإستهاك امراكم ع》دما تكون جاهزة لإستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإنتاجي 
.م البدء باستهاك اممتلكات وامعدات م》ذ الـتأسيس. ( س》وات5م ｼديد العمر اإنتاجي ﾄميع اممتلكات وامعدات )امتوقع ها 

:أسس اإعداد والسياسات المحاسبية

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها23 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

: النقد وأرصدة لدى المصارف2.2.3

:ضريبة الدخل2.2.4

-

-

3

:مبدأ ااستمرارية3.1

:القيمة العادلة لأدوات المالية3.2

: ااجتهادات والتقديرات المحاسبية
إن إعداد البيانات امالية امرحلية امختصرة يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر ي قيمة اإيرادات وامصاريف واموجودات 

إن عدم التأكد امتضمن ي .وامطاليب واإيضاحات امرفقة ي البيانات امالية امرحلية امختصرة وكذلك االتزامات الطارئة امفصح ع》ها 
اجتهادات وتقديرات اإدارة قد يؤدي إ{ تعديات جوهرية ي أرصدة اموجودات وامطلوبات الظاهرة ي البيانات امالية امرحلية امختصرة قد تتأثر 

.ي امستقبل
:وفيما يلي أحد أهم هذ《 التقديرات 

ي حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات وامطلوبات امالية بتاريخ بيان امركز اما‾ عن طريق اأسعار امعل》ة أو التداول ال》شط لبعض اأدوات 
وامشتقات امالية ، يتم تقدير القيمة العادلة عر طرق تقييم ﾋتلفة والｰ تتضمن استخدام ماذج التسعر حيث يتم اﾅصول على امعلومات من 

.ي حال تعذر ذلك ، فإن ｼديد القيمة العادلة يتطلب التقدير وااجتهاد . ماحظة السوق

وعلى الرغم من حالة عدم ااستقرار الｰ مر ها . قامت إدارة الشركة بتقدير مدى الشركة على ااستمرارية ي العمل على أساس مبدأ ااستمرارية 
اﾄمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن امستقبلية فإن إدارة الشركة متأكدة من أن الشركة لديها اموارد الكافية لتساعدها على ااستمرار 

.ب》اء عليه ، فقد م إعداد البيانات امالية اموحدة امرحلية امختصرة على أساس مبدأ ااستمرارية . بالعمل ي امدى امستقبلي ام》ظور 

مثل ال》قد ي حسابات ال》قد ي الص》دوق واﾅسابات اﾄارية لدى امصارف باللرة السورية ويتمثل ال》قد امعادل ي ميع اموجودات امالية الس》وية 
.القابلة للتحول مبالغ نقدية معلومة وهي غر خاضعة مخاطر هامة تغر القيمة

أن تقوم الشركة بوصف امعاﾄة احاسبية لضرائب الدخل،وامسألة اأساسية ي  (ضرائب الدخل) IAS - 12يقتضي معيار احاسبة الدو‾ رقم 
.ذلك هي ｼديد كيفية احاسبة عن التبعات اﾄارية وامستقبلية للضريبة

مس وعشرون بامائة من اأرباح الصافية عماً بأحكام الفقرة ب من  % ｽ٢٥ضع أرباح الشركة لضريبة دخل اأرباح اﾅقيقة معدل وحيد قدر《 
م بيان كيفية احتساب ضريبة .  اﾆاص بالرخيص مؤسسات الصرفة2006 نيسان ٢٤ الصادر بتاريخ ٢٤ من القانون رقم ٢٤امادة رقم 

.الدخل بعد تسوية الربح احاسي والربح اﾆاضع للضريبة

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها23 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
7



شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

الصندوق والنقد المحلي في الطريق4

:تتمثل بال》قد احلي ي ص》اديق الشركة باللرات السورية وهي على الشكل التا‾

2014 كانون اأول 31كما ي 2015 حزيران 30كما في 

(مدققة)(غير مدققة)

10,070,26022,632,288صـ》ـاديــق الشركـــة

2,262,431               17,133,842نـقـديــة فـي الطريـــق

27,204,10224,894,719المجموع

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها23 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
8



شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

صندوق الُعمات اأجنبية5

العملة
عدد وحدات
العملة اأجنبية

سعر التقييم
 القيمة

بالليرة السورية
عدد وحدات
العملة اأج》بية

سعر التقييم
 القيمة

باللرة السورية

                   -                  -                   -7,681276.372,122,798دوار امريكيالصندوق الرئيسي

                   -                  -                   -1,30075.2497,812درهم اماراي

                   -                  -                   -100309.1030,910اليورو

20200.194,004                   -                 -                   -الفرنك السويسري

63652.7633,555                   -                 -                   -الريال السعودي

20027.705,540                   -                 -                   -اﾄ》يه امصري

2,251,52043,099المجموع

.م جرد موجودات ص》اديق الشركة وم ت》ظيم ﾊاضر جرد وفق اأصول

2014 كانون اأول 31كما ي 2015 حزيران 30كما في 

(مدققة)(غير مدققة)

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها23 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
9







شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

(بالصافي)موجودات ثابتة غير مادية 8

:مثل قيمة اأنظمة امعلوماتية واحاسبية امستخدمة ي عمليات الشركة وهي على ال》حو التا‾

2015 حزيران 30كما في 

(غير مدققة)

برامج حاسوب
التكلفة التاريخية

2015436,000 كانون الثاي 1كما ي 

                                        -اإضافات 

2015436,000 حزيران 30كما في  

اإطفاءات
(276,649)2015 كانون الثاي 1كما ي 

(43,600)أعباء الفرة

(320,249)2014 حزيران 30كما في  

2015115,751 حزيران 30صافي القيمة الدفترية كما في  

2014 كانون ااول 31كما ي 

(مدققة)

برامج حاسوب
التكلفة التارخية

2014371,000 كانون الثاي 1كما ي 

65,000اإضافات 

2014436,000 كانون ااول 31كما ي  

اإطفاءات
(202,449)2014 كانون الثاي 1كما ي 

(74,200)أعباء الفرة

(276,649)2014 كانون ااول 31كما ي 

2014159,351 كانون اأول 31صاي القيمة الدفرية كما ي  

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها23 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
12



شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

(بالصافي)موجودات ثابتة مادية 9

التكلفة التاريخية
2015886,2751,796,6202,673,7005,356,595كانون الثاي 1كما ي 

           1,669,200-                     1,669,200-اإضافات 

2015886,2753,465,8202,673,7007,025,795 حزيران 30كما في  

اإهتاكات
(3,507,127)(2,029,041)(807,218)(670,868)2015 كانون الثاي 1كما ي 

(535,662)(267,370)(179,664)(88,628)أعباء الفرة

(4,042,789)(2,296,411)(986,882)(759,496)2015 حزيران 30كما في  

صافي القيمة الدفترية 
2015 حزيران 30كما في 

126,7792,478,938377,2892,983,006

.س》وياً  % 20 س》وات  اي ب》سبة 5م ｼديد العمر اانتاجي لكافة ااصول الثابتة على مدار 

أثاث وتجهيزات مكتبية
تجهيزات كهربائية

وحواسب وملحقاتها
المجموعتحسينات على مباٍن مستأجرة

2015 حزيران 30كما في 

(غير مدققة)

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها23 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
13



شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

(تتمة) - (بالصافي)موجودات ثابتة مادية 9

التكلفة التارخية
2014886,2751,013,7702,673,7004,573,745كانون الثاي 1كما ي 

782,850-782,850-اإضافات 

2014886,2751,796,6202,673,7005,356,595 كانون ااول 31كما ي  

اإهتاكات
(2,553,232)(1,494,301)(565,319)(493,612)2014 كانون الثاي 1كما ي 

(953,895)(534,740)(241,899)(177,256)أعباء الفرة

(3,507,127)(2,029,041)(807,218)(670,868)2014 كانون ااول 31كما ي  

صاي القيمة الدفرية 
2014 كانون ااول 31كما ي 

215,407989,402644,6591,849,468

2014 كانون اأول 31كما ي 

(مدققة)

أثاث وｻهيزات مكتبية
ｻهيزات كهربائية وحواسب 

وملحقاها
اجموعｼسي》ات على مباٍن مستأجرة

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها23 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
14



شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

موجودات أخرى10

(مدققة)(غير مدققة)

225,806205,806(1)مصاريف مدفوعة مقدماً 

155,000155,000(2)تأمي》ات لدى الغر 

6,247,0576,071,327(3)تأمي》ات لدى الب》ك امركزي 

3,273,0321,381,552(4)فوائد مستحقة غر مقبوضة 

9,900,8957,813,685المجموع

(1)

(2)

.مثل امبالغ امقتطعة من الزبائن وامودعة لدى الب》ك امركزي كتامي》أت لتمويل امستوردات بالقطع ااج》ي (3)

(4)

احتياطي نقدي11

(مدققة)(غير مدققة)

62,500,00062,500,000

2,126,0231,079,168

64,626,02363,579,168المجموع

% /25 * 250,000,000/ احتياطي رأس امال    
%   /25  * 8,504,090/ احتياطي قانوي          

2014 كانون اأول 31كما ي 2015 حزيران 30كما في 

، تلتزم شركات الصرافة بااحتفاظ 2006 اﾆاص بت》ظيم مه》ة الصرافة لعام 24وفقاً لتعليمات مصرف سورية امركزي وموجب القانون رقم 
كما تلتزم ايضاَ بإيداع , يتم إيداع هذا امبلغ ي أحد امصارف امقبولة من مصرف سورية امركزي . من رأس امال% 25باحتياطي نقدي يعادل 

تعود عائدات هذ《 ااحتياطيات . من ااحتياطي القانوي ي نفس اﾅساب امصري الذي م فيه ｻميد ااحتياطي ال》قدي لرأس امال  % 25
".إيرادات الفوائد الدائ》ة"م اإفصاح عن عوائد هذ《 الودائع ي قائمة الدخل الشامل ضمن ب》د . مؤسسة الصرافة امودعة

.مثل امصاريف امدفوعة مقدما اجار مقر الشركة وتامن ضد اﾅريق

نتيجًة للتعاقد مع مديرية استثمار العقارات ي امؤسسة العامة للخط اﾅديدي اﾅجازي استئجار مقر الشركة، م ｼديد بدل اإجار الس》وي 
 لرة سورية تسرد بعد انتهاء 155,000من قيمة العقد حيث تبلغ % 10 لرة سورية وكذلك ｼديد تأمي》ات هائية تبلغ 1,550,000بقيمة 
.العقد

.مثل فوائد الوديعة اجمدة لدى مصرف قطر الوطي 

2014 كانون اأول 31كما ي 2015 حزيران 30كما في 

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها23 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
15



شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

التزامات ضريبية12

(مدققة)(غير مدققة)

7,381,3325,302,577الرصيد ي بداية القرة

6,478,0547,326,454التزامات ضريبية ﾊققة: يضاف

(5,247,699)(7,326,455)مسدد للدوائر امالية

6,532,9317,381,332الرصيد كما في نهاية الفترة

:ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي
للفترة المنتهية

2015 حزيران 30في 

للفرة ام》تهية
2014 حزيران 30ي 

(غر مدققة)(غير مدققة)

74,748,87922,065,731قبل الضريبة (الخسارة)الربح 

تعديات
ينزل

(11,305,934)(46,346,188)(أرباح غر ﾊققة  )ارباح تقييم العمات ااج》بية 

(1,138,579)(1,138,579)اهتاك نفقات التأسيس

(2,527,748)(1,891,480)إيرادات الفوائد الدائ》ة

(2,840,269)-                                   

22,532,3627,093,470الخاضع للضريبة (الخسارة)الربح 

(1,773,368)(5,633,091)(%25)ضريبة الدخل 

(177,337)(563,309)من الضريبة (% 10)ادارة ﾊلية 

(88,668)(281,655)من الضريبة (%5)اعادة اعمار 

 20,026,359 68,270,825بعد الضريبة (الخسارة)صافي الربح 

2014 كانون اأول 31كما ي 2015 حزيران 30كما في 

احتياطي قانوي

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها23 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
16



شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

قيم برسم الدفع أجل قصير وحسابات دائنة مختلفة13

(مدققة)(غير مدققة)

 القيمة باللرة السورية القيمة بالليرة السورية

1,568,631474,539حواات وأوامر الدفع

6,622,6056,590,525تامي》ات الزبائن على امستوردات

17,50617,506*حقوق امسامن 

8,208,7427,082,570المجموع

.تتمثل بتوزيعات اارباح الغر مقبوضة من امسامن*

مصاريف مستحقة غير مدفوعة14

2014 كانون اأول 31كما ي 2015 حزيران 30كما في 

(مدققة )(غير مدققة)

-                                489,889

332,789350,000دعاية واعان

136,345131,750ضريبة رواتب واجور 

469,134971,639المجموع

رأس المال 15

سهم بقيمة امية / 2,500,000/س موزعة على .ل/ 250,000,000/بلغ رأس مال الشركة امصرح به ي ال》ظام اأساسي للشركة 
.س للسهم الواحد.ل/ 100/

2014 كانون اأول 31كما ي 2015 حزيران 30كما في 

هاتف وكهرباء

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها23 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
17



شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

توزيع الربح 16

2015 حزيران 30كما في 

(غير مدققة)

74,748,879الربح قبل الضريبة

:ي》زل 
(46,346,188)(أرباح غر ﾊققة )أرباح تقييم العمات اأج》بية 

28,402,690

(2,840,269) %10احتياطي قانوي 

                    ﾋ(6,478,054)صص ضريبة الدخل

19,084,367

8,504,09040,405,85023,016,625الرصيد كما ي بداية الفرة

                                   -                                -                      -توزيعات اأرباح

ｽ2,840,26919,084,36746,346,188صيص أرباح الفرة

11,344,35959,490,21769,362,813الرصيد كما في نهاية الفترة

17

(غر مدققة)(غير مدققة)

27,947,59613,337,725صرف العمات ال》قدية واﾅواات (خسائر)أرباح 

-                                (438,738)

                                   -5,073,650(تدخل)فرق صرف أسعار العمات 

33,021,24612,898,987المجموع

صافي الربح المحقق قبل الضريبة

صافي اأرباح المحققة القابلة للتوزيع 

*حصة مصرف سورية امركزي من اأرباح

، تلتزم شركات الصرافة بتسديد (اﾅاكم) الصادر من مصرف سورية امركزي 2014 نيسان 15 تاريخ 1/ س م876ب》اًء على التعميم * 
حصيلة الفروقات السعرية ال》اｻة عن بيع العمات اأج》بية أغراض التدخل وتقوم بإجراء امطابقات بشكل دوري مع اأقسام امسؤولة ي 

.مصرف سورية امركزي

احتياطي قانوني
(خسائر)/ أرباح 

مدورة محققة
(خسائر)/ أرباح 

مدورة غير محققة

للفرة ام》تهية
2014 حزيران 30ي 

للفترة المنتهية في
2015 حزيران 30

عمليات الصرافة (خسائر)صافي أرباح 

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها23 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

تقييم العمات اأجنبية  (خسائر)أرباح 18

رجح-
ُ
.يتم احتساب التكلفة بطريقة امتوسط ام

-

-

(غير مدققة)

 نوع العملة
عدد وحدات
العملة اأجنبية

تكلفة
الوحدة الواحدة

سعر تقييم
الوحدة الواحدة

إعادة التقييم (خسائر)أرباح  القيمة العادلة التكلفة اإجمالية

(ليرة سورية)(ليرة سورية)(ليرة سورية)(ليرة سورية)(ليرة سورية)

970,963.29228.64276.37222,001,362268,345,12246,343,760دوار امريكي

(3)100309.13309.1030,91330,910يورو

75.2495,38197,8122,431  1,30073.37درهم اماراي

222,127,656268,473,84446,346,188المجموع

ال》امة عن  (اﾆسائر) بتاريخ كل بيان مركز ما‾، تقوم الشركة بإعادة تقييم العمات اأج》بية وذلك حسب اأسعار احددة من قبل مصرف سورية امركزي احددة أغراض التقييم واحتساب اأرباح 
.تقييم سلة العمات اأج》بية ب》هاية الفرة

 ب》اًء على نشرة وسطي أسعار صرف العمات اأج》بية مقابل اللرة السورية الصادرة من مصرف سورية امركزي والｼ ｰدد أسعار تقييم 2015 حزيران 30 م احتساب القيمة العادلة للفرة ام》تهية ي 
 .2015 حزيران 30العمات اأج》بية مؤسسات الصرافة كما ي 

للفترة المنتهية
2015 حزيران 30في 

2015 حزيران 30 كما في 

(غير مدققة)

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها23 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

تقييم العمات اأجنبية   (خسائر)أرباح - تـتـمـة 

(غر مدققة)

 نوع العملة
عدد وحدات
العملة اأج》بية

تكلفة
الوحدة الواحدة

سعر تقييم
الوحدة الواحدة

إعادة التقييم (خسائر)أرباح  القيمة العادلة التكلفة اإمالية

(لرة سورية)(لرة سورية)(لرة سورية)(لرة سورية)(لرة سورية)

1,071,187153.74164.29164,685,310175,985,31211,300,002دوار امريكي

100220.63224.1222,06322,412349اليورو

20164.65184.353,2933,687394الفرنك السويسري

ｰ55542.13582.9929,81732,0642,247الدي》ار الكوي

80543.3543.7934,89935,251352الريال السعودي

163230.20231.6237,52237,754232الدي》ار ااردي

2,70044.2444.73119,440120,7711,331الدرهم ااماراي

90044.1745.1139,75040,599849الريال القطري اﾄديد

10021.1922.972,1192,297178اﾄ》يه امصري

164,974,213176,280,14811,305,934المجموع

(غر مدققة)
2014 حزيران 30كما ي  2014 حزيران 30للفرة ام》تهية ي 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

صافي إيردات العموات والرسوم19

للفترة المنتهية
2015 حزيران 30في 

للفرة ام》تهية
2014 حزيران 30ي 

(غر مدققة)(غير مدققة)
448,930398,060عموات ورسوم 

                                     -211,553عموات شفت

660,483398,060صافي إيرادات العموات والرسوم

إيرادات الفوائد الدائنة20

مصاريف إدارية وعمومية21

للفترة المنتهية
2015 حزيران 30في 

للفرة ام》تهية
2014 حزيران 30ي 

(غر مدققة)(غير مدققة )

775,200973,256إجارات مقر الشركة

408,015356,400ضرائب ورسوم وتراخيص

182,000335,000استشارات مالية وقانونية

1,510,812287,336مصاريف عموات ورسوم مصرفية

110,700182,820مصاريف مت》وعة

100,000                                     -دعاية واعان

125,32559,835بريد وبرق وهاتف

59,70036,150صيانة كمبيوتر

                            17,00017,075مصروف تأمن

                              39,0007,650كهرباء و إنارة

                              21,6005,000مصاريف صيانة مت》وعة

                                     -47,700ضيافة

                                     -52,205قرطاسية ومطبوعات

                                     -60,000دورات تدريبية

                                     -227,000مكافآت وهدايا

                                     -50,000غرامات

3,686,2572,360,522

. باألف 2مثل العموات والرسوم امبالغ الｰ تقتطعها الشركة كعموات لقاء ت》فيذ اﾅواات من الشركات امراسلة ب》سبة 

.س لدى ب》ك قطر الوطي.ل / 1,891,480/ بلغت فوائد الوديعة اجمدة بقيمة 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

الفترة (خسارة)حصة السهم اأساسية والمخففة من ربح 22

للفترة المنتهية
2015 حزيران 30في 

للفرة ام》تهية
2014 حزيران 30ي 

(غر مدققة)(غير مدققة)

68,270,82520,026,359الفرة (خسارة)صاي ربح 

2,500,0002,500,000امتوسط امرجح لعدد اأسهم

27.318.01(الخسارة)الحصة اأساسية للسهم من الربح 

:بيان التوافق وااستمرارية23

الفرة على الوسطي امرجح لعدد اأسهم القائم خال الس》ة امالية  (خسائر)يتم حساب حصة السهم العادي الواحد من خال قسمة أرباح 
:كما يلي

ع》دما يكون . م إعداد البيانات امالية على أساس أن امؤسسة مستمرة، ا يوجد ه》اك نية لدى اإدارة لتصفية امشروع أو التوقف عن امتاجرة
ه》اك أحداث أو ظروف قد تلقي شكوًكا كبرة ي قدرة امشروع على البقاء كمؤسسه مستمرة تقوم اإدارة باإفصاح عن هذ《 اﾅاات من عدم 

.التأكد

إن اﾅصة امخفضة للسهم من ربح الفرة هي ذاها اﾅصة اأساسية وذلك لعدم قيام الشركة بإصدار أي أدوات قد يكون ها تأثر على اﾅصة 
.ع》د تطبيقها (اﾆسارة)اأساسية من  الربح 

 .2015 /12/ 2 ي اجتماعه ام》عقد ي  2015 حزيران 30وافق ﾉلس اإدارة على إصدار البيانات امالية للفرة ام》تهية ي 

 ، 2014 ب》اء على ｻزئة السهم الｰ مت خال الربع ااخر من عام 2014 حزيران 30م تعديل امتوسط امرجح لعدد اأسهم كما ي 
 الذي يقضي بتعديل عدد اأسهم بأثر رجعي من بداية أول س》ة مقارنة ، وذلك اذا ارتفع عدد 33وذلك وفق معيار احاسي الدو‾ رقم 

.اأسهم العادية نتيجة الرملة أو إصدار اسهم م》حة أو ｻزئة اأسهم 

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها23 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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