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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

2016 أيلول 30قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في 

المبالغ مدرجة بالليرة السورية

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

135,822,894131,610,385قبل الضريبة (اﾆسارة)الربح 

:تعديات لب》ود غر نقدية
65,40065,400اإطفاءات

697,235886,952ااهتاكات

136,585,529132,562,737التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل(الخسارة)/الربح

تغيرات في رأس المال العامل
(88,563,771)27,613,552ال》قص ي وسائل الدفع احررة امشراة/(الزيادة)

(2,837,220)(2,100,000)ال》قص ي الفوائد امستحقة غر مقبوضة/(الزيادة)

(275,194)(106,675)ال》قص ي امصاريف امدفوعة مقدمًا/(الزيادة)

24,236,2451,848,497ال》قص ي اموجودات اأخرى/(الزيادة)

17,354,828(23,805,132)ي  امطاليب امتداولة (ال》قص)/الزيادة

(7,326,455)(27,668,241)ضرائب مسددة

(79,799,315)(1,830,251)صافي التغيرات في رأس المال العامل

134,755,27852,763,422صافي التدفق النقدي التشغيلي

التدفق النقدي من اأنشطة ااستثمارية
                (1,669,200)                               -ال》قص ي اموجودات الثابتة امادية/(الزيادة)
                (1,046,855)20,981,125ال》قص ي حساب ااحتياطي ال》قدي االزامي /(الزيادة)

(2,716,055)20,981,125صافي التدفق النقدي من اأنشطة ااستثمارية

التدفق النقدي من اأنشطة التمويلية
(15,627,140)(65,076,642)توزيعات ارباح للمسامن

              (15,627,140)(65,076,642)صافي التدفق النقدي من اأنشطة التمويلية

193,70761,633,837تأثير تغيرات أسعار الصرف على الموجودات المالية 

90,853,46896,054,064صاي التغر ي ال》قدية

369,192,91689,478,176رصيد ال》قد ي بداية الفرة

460,046,385185,532,239(5-4-3)رصيد النقد في نهاية الفترة

 أيلول 30للفترة المنتهية في 
2016

 أيلول 30للفترة المنتهية في 
2015

إيضاح

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

2016 أيلول  30قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في 
المبالغ مدرجة بالليرة السورية

 2016 أيلول 30للفترة المنتهية في 
65,076,642131,573,071465,458,790-2016250,000,00018,809,077 كانون الثاي 1الرصيد كما ي 

(65,076,642)(65,076,642)توزيعات أرباح

123,964,651--123,964,651--إما‾ الدخل الشامل

                      -31,955,90192,008,750(123,964,651)                    --الفرة (خسائر)/ ｽصيص أرباح 

31,955,901223,581,821524,346,799-2016250,000,00018,809,077 أيلول 30الرصيد كما في 

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

(15,627,140)                     -(15,627,140)                     -                    -                    -توزيعات أرباح

125,709,301                     -                     -125,709,301                    -                    -إما‾ الدخل الشامل

                      -19,169,514103,754,165(125,709,301)2,785,622                    -الفرة (خسائر)/ ｽصيص أرباح 

43,948,224126,770,790432,008,726                     -2015250,000,00011,289,712 أيلول 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 معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

2016 أيلول 30إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية للفترة المنتهية في 

:الوضع القانوني ونشاط الشركة1

1.1

-

-

1.2

1.3

:  و يتألف ﾉلس إدارة الشركة من السادة2019/7/6ت》تهي عضوية ﾉلس اإدارة بتاريخ  
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 

 وم تعديل وتوفيق ال》ظام اأساسي للشركة ما 2010 نيسان 27كشركة مسامة مغفلة ب》اًء على قرار وزارة اإقتصاد والتجارة الصادر بتاريخ 
 وامصادقة عليه وفقاً لقرار وزارة التجارة الداخلية وماية 2011 لعام 29يتوافق مع أحكام قانون الشركات الصادر بامرسوم التشريعي رقم 

2016 / 3 / 6بتاريخ  (ل أ / 359 ) وذلك بعد موافقة  مصرف سورية امركزي بالقرار رقم 2016/04/18 بتاريخ 892امستهلك رقم 

 نيسان 18بتاريخ / 16/م تسجيل الشركة ي سجل شركات الصرافة اممسوك لدى مديرية مفوضية اﾅكومة لدى امصارف ｼت الرقم 
2011.

 .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 2006 لعام 24غاية الشركة هي مارسة أعمال الصرافة وفقاً أحكام القانون رقم 
 والتعليمات والقرارات 2011 لعام 29 وقانون الشركات رقم 2006 نيسان 24تاريخ / 4ب/م ن / 201بقرار ﾉلس ال》قد والتسليف رقم 

.ذات الصلة 

يتو{ إدارة أمور الشركة ويوقع ع》ها السيد عبد الفتاح  دياب بكافة اأمور التعاقدية والقانونية وامالية وامصرفية وｼرير الشيكات بوصفه رئيساُ 
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

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

:أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة2

:أسس إعداد القوائم المالية2.1

-

-

:السياسات المحاسبية الهامة2.2

-

-

الموجودات الثابتة2.2.1

-

:نفقات التأسيس2.2.2

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

وتتمثل القضايا الرئيسية ي ﾊاسبة اممتلكات وامصانع وامعدات ي اإعراف باموجودات وｼديد مبالغها . والتغيرات ي هذا اإستثمار
.امسجلة وتكاليف 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 
.م البدء باستهاك اممتلكات وامعدات م》ذ الـتأسيس. ( س》وات5م ｼديد العمر اإنتاجي ﾄميع اممتلكات وامعدات )اإنتاجي امتوقع ها 

 اﾆاص 34 وفقاً معيار احاسبة الدو‾ رقم 2016 أيلول 30م إعداد البيانات امالية امرحلية امختصرة لفرة التسعة أشهر ام》تهية ي  
.بالبيانات امالية امرحلية

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

إن السياسات احاسبية اهامة امتبعة ي إعداد هذ《 البيانات امرحلية امختصرة هي مطابقة لتلك الｰ م إتباعها ي إعداد البيانات امالية الس》وية 

 .2015 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 

 .2015 كانون اأول 31امالية الدولية ، وﾒب أن تقرأ مع البيانات امالية الس》وية كما ي 
 كانون 31 امثل بالضرورة نتائج اأعمال امتوقعة للس》ة ام》تهية ي 2016 أيلول 30كما أن نتائج اأعمال لفرة التسعة أشهر ام》تهية ي 

 .2016اأول 

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

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 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

-

-

:تطبيق المعايير الدولية إعداد التقارير المالية2.3

:(عرض البيانات المالية) IAS - 1معيار المحاسبة الدولي رقم 2.3.1

:أساس اإستحقاق المحاسبي2.3.1.1

:اأهمية النسبية2.3.1.2

وامرحلة . ت》جم البيانات امالية من معاﾄة كميات كبرة من العمليات الｰ مت هيكلتها بتجميعها ي ﾉموعات حسب طبيعتها أو وظيفتها
ال》هائية ي عملية التجميع والتص》يف هي عرض بيانات ﾋتصرة ومص》فة تشكل ب》وًدا ي البيانات امالية، وإذا كان أحد الب》ود غر ذو أمية 

.نسبية على انفراد فإنه يتم ｻميعه مع الب》ود اأخرى إما ي هذ《 البيانات أو ي اإيضاحات

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  (ضرائب الدخل) IAS - 12يقتضي معيار احاسبة الدو‾ رقم 
.ي ذلك هي ｼديد كيفية احاسبة عن التبعات اﾄارية وامستقبلية للضريبة

مس وعشرون بامائة من اأرباح الصافية عماً بأحكام الفقرة ب  % 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 ٢٤من امادة رقم 

.الدخل بعد تسوية الربح احاسي والربح اﾆاضع للضريبة

فيما يلي . تقوم الشركة بتطبيق امعاير الدولية للتقارير امالية ومعاير احاسبة الدولية وتفسراها الصادرة عن اللج》ة الدولية لتفسر امعاير الدولية
طَبقة خال الس》ة امالية الｰ م فيها إعداد التقرير والｰ سيتم تب》يها للتقارير امالية امرحلية والس》وية الاحقة

ُ
:أهم امعاير الدولية ام

 على عرض تغرات امالكن ي حقوق املكية والدخل الشامل ولك》ه ا يغر اإعراف أو القياس أو اإفصاح عن 1يؤثر معيار احاسبة الدو‾ 
.فيما يلي أهم امبادئ احاسبية الｰ يقتضيها هذا امعيار. امعامات احددة واأحداث اأخرى الｰ تقتضيها امعاير الدولية إعداد التقارير امالية

.م إعداد البيانات امالية فيما عدا امعلومات اﾆاصة بالتدفق ال》قدي موجب أساس اإستحقاق احاسي

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

:(بيان التدفقات النقدية) IAS - 7معيار المحاسبة الدولي رقم 2.3.2

:(آثار التغيرات في أسعار صرف العمات اأجنبية) IAS - 21معيار المحاسبة الدولي رقم 2.3.3

:تستخدم امصطلحات التالية ي هذ《 البيانات امالية وهي موافقة للتعاريف الواردة ي هذا امعيار بامعاي احددة ها

.هو معدل التبادل بن عملتن :سعر الصرف

.هي أية عملة عدا العملة الوظيفية للشركة :العملة اأجنبية

.هي عملة البيئة اإقتصادية الرئيسية الｰ تعمل فيها ام》شأة :العملة الوظيفية

.هي أموال ﾊتفظ ها وموجودات ومطاليب سوف تستلم أو تدفع مبالغ نقدية ثابتة أو قابلة للتحديد :البنود النقدية

.هي العملة امستخدمة ي عرض البيانات امالية :عملة العرض

.(عملة العرض)إن العملة الوظيفية للشركة هي نفسها العملة امستخدمة ي عرض البيانات امالية  :ماحظة

إن معلومات التدفقات ال》قدية للمشروع مفيدة ي تزويد مستخدمي البيانات امالية باأساس لتقييم قدرة امشروع على توليد ال》قدية وما 
فالقرارات اإقتصادية الｰ تتخذ من قبل مستخدمي القوائم امالية تتطلب تقييًما . يعادها، وحاجات امشروع ي إستخدام هذ《 التدفقات ال》قدية

.لقدرة ام》شأة على توليد ال》قدية وما يعادها وعلى توقيتها ودرجة تأكيد عملية توليدها

يتم تطبيق هذا امعيار ي احاسبة عن امعامات واميزانيات بالعمات اأج》بية، ي ﾊاسبة امعامات واأرصدة بالعمات اأج》بية، بإستث》اء 
".اإعراف والقياس: اأدوات امالية " ٩تلك امعامات امشتقة واأرصدة الｰ ت》درج ضمن نطاق معيار التقارير امالية الدولية 

هو الفرق بن قيمة العملة اأساسية حسب سعر الشراء والقيمة الفعلية لسعر البيع الفعلي من العمات اأج》بية :فرق سعر الصرف

.هي امبلغ الذي مكن مبادلة اأصل به أو سداد اإلتزام ما بن أطراف مطلعة وراغبة ي التعامل على أساس ｻاري حت :القيمة العادلة

تقوم الشركة بإعادة تقييم سلة الُعمات اأج》بية بتاريخ إعداد كل بيان مركز ما‾ بشكل ربعي واإعراف باأرباح ال》اｻة عن إعادة التقييم ي 
".فروقات تقييم العمات اأج》بية (خسائر)أرباح "بيان الدخل ضمن ب》د 

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

:(حصة السهم من اأرباح) IAS - 33معيار المحاسبة الدولي رقم 2.3.4

:(الموجودات غير الملموسة) IAS - 38معيار المحاسبة الدولي رقم 2.3.5

الصندوق والنقد المحلي في الطريق3

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

2015 كانون اأول 31كما ي 2016 أيلول 30كما في 

(مدققة)(غير مدققة)

24,876,38064,362,158صـ》ـاديــق الشركـــة

24,876,38064,362,158المجموع

ويتطلب . إن اهدف من هذا امعيار هو بيان امعاملة احاسبية للموجودات غر املموسة الｰ م يتم ت》اوها بالتحديد ي معيار ﾊاسبة دو‾ آخر
كما ﾓدد هذا امعيار كيفية قياس امبلغ امرحل للموجودات غر املموسة . هذا امعيار أن يعرف امشروع باموجودات إذا م تلبية مقاييس معي》ة

.ويتطلب إفصاحات معي》ة بشأن اموجودات غر املموسة

 يقضي باعتبارها نفقات مرحلية 38م يتم ااعراف ب》فقات التأسيس على أها أصول غر ملموسة وذلك أن معيار احاسبة الدو‾ رقم 
م ااعراف بقيمة برامج اﾅواسب الｰ قامت الشركة بشرائها على أها أصول غر ملموسة وم إطفائها . وااعراف ها ضمن اأرباح واﾆسائر

. س》وات5على مدار 

علماً أن حصة السهم اأساسية من اأرباح هي ذاها اﾅصة امخفضة  (اﾆسائر)م احتساب حصة السهم اأساسية وامخفضة من اأرباح 
.وذلك لعدم قيام الشركة بإصدار أي أدوات ها تأثر على حصة السهم امخفضة

يقتضي امعيار أن تقوم الشركة باتباع مبادئ من أجل ｼديد وعرض حصة السهم من اأرباح ما ﾓسن من إمكانية مقارنة اأداء بن امشاريع 
ضمن نفس الفرة وبن فرات ﾊاسبية ﾋتلفة ل》فس امشروع، وبالرغم من أن البيانات اﾆاصة حصة السهم من اأرباح  (حال وجودها)امختلفة 

فإن امقام احدد بشكل متماثل ﾓسن عملية اإفصاح اما‾، " اأرباح"ها ﾊددات بسبب إختاف السياسات احاسبية امستخدمة لتحديد 
.ويركز امعيار على حساب مقام حصة السهم من اأرباح

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

صندوق الُعمات اأجنبية4

العملة
عدد وحدات العملة 

اأجنبية
عدد وحدات العملة  القيمة بالليرة السوريةسعر التقييم

اأج》بية
 القيمة باللرة السوريةسعر التقييم

517.42439,8076336.672,020           850دوار امريكيالص》دوق الرئيسي

ｰ1,716.16202,50751,109.315,547           118دي》ار كوي

729.48107,2342474.86950           147دي》ار اردي

137.75157,4488689.797,722       1,143الريال السعودي

-673.816,738             10اﾄ》يه ااسرليي

140.8928,178           200الدرهم ااماراي

58.26115,064       1,975ج》يه مصري

1,056,97516,238

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

2015 كانون اأول 31كما ي 2016 أيلول 30كما في 

(مدققة)(غير مدققة)

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

أرصدة لدى المصارف5

العملة
عدد وحدات العملة 

اأجنبية
 القيمة بالليرة السوريةسعر التقييم

عدد وحدات العملة 
اأج》بية

 القيمة باللرة السوريةسعر التقييم

50,127,020346,880لرة سوريةامصرف الدو‾ للتجارة والتمويل

90,826,780316,280لرة سوريةب》ك الشام ااسامي

517.42203,015,641583,589337196,477,047   392,361.41دوار امريكيب》ك الشام ااسامي

47,72647,726لرة سوريةب》ك بيمو السعودي الفرنسي

122,823122,823لرة سوريةب》ك سورية الدو‾ ااسامي

982,8052,380لرة سوريةب》ك قطر الوطي

28,273,17635,072,894لرة سوريةالب》ك امركزي

978,850لرة سوريةب》ك الركة

517.4257,303,230213,162336.6771,765,251        110,748دوار امريكيالب》ك امركزي

517.422,434,9791,970336.67663,240            4,706دوار امريكيحواات/ الب》ك امركزي 

434,113,029304,814,520

2015 كانون اأول 31كما ي 2016 أيلول 30كما في 

(مدققة)(غير مدققة)

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

وسائل دفع محررة مشتراة6

العملة
عدد وحدات العملة 

اأجنبية
 القيمة بالليرة السوريةسعر التقييم

عدد وحدات العملة 
اأج》بية

 القيمة باللرة السوريةسعر التقييم

517.428,451,83824,591336.678,279,055     16,334.58دوار امريكيشركة الركة

517.425,647,826126,472336.6742,579,234     10,915.36دوار امريكيشركة اﾄزيرة

517.428,951,366          17,300دوار امريكيشركة شيفت

23,051,03050,858,289

(مدققة)(غير مدققة)

2015 كانون اأول 31كما ي 2016 أيلول 30كما في 

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

(بالصافي)موجودات ثابتة غير مادية 7

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

2016 أيلول 30كما في 

(غير مدققة)

برامج حاسوب
التكلفة التاريخية

2016436,000  كانون الثاي 1كما ي 

اإضافات 
2016436,000 أيلول 30كما في  

اإطفاءات
(363,849)2016  كانون الثاي 1كما ي 

(65,400)أعباء الفرة

(429,249)2016 أيلول 30كما في  

20166,751 أيلول 30صافي القيمة الدفترية كما في  

2015 كانون اأول 31كما ي 

(مدققة )

برامج حاسوب
التكلفة التارﾔية

2015436,000 كانون الثاي 1كما ي 

اإضافات 
2015436,000 كانون ااول 31كما ي  

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

(87,200)أعباء الفرة

(363,849)2015 كانون ااول 31كما ي  

201572,151 كانون اأول 31صاي القيمة الدفرية كما ي  

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

(بالصافي)موجودات ثابتة مادية 8

التكلفة التاريخية
2016886,2753,661,0702,673,7007,221,045 كانون الثاي 1كما ي 

اإضافات 
2016886,2753,661,0702,673,7007,221,045 أيلول 30كما في  

اإهتاكات
(4,748,623)(2,563,781)(1,336,718)(848,124)2016 كانون الثاي 1كما ي 

(697,235)(109,919)(549,165)(38,151)أعباء الفرة

(5,445,858)(2,673,700)(1,885,883)(886,275)2016 أيلول 30كما في  

1,775,187                          (0)1,775,187                           20160 أيلول 30صافي القيمة الدفترية كما في  

.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

تحسينات على مباٍن 
مستأجرة

المجموع

2016 أيلول 30كما في 

(غير مدققة)

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

(تتمة) - (بالصافي)موجودات ثابتة مادية 8

التكلفة التارﾔية
2015886,2751,796,6202,673,7005,356,595كانون الثاي 1كما ي 

1,864,4501,864,450-اإضافات 

2015886,2753,661,0702,673,7007,221,045 كانون ااول 31كما ي  

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

(1,241,496)(534,740)(529,500)(177,256)أعباء الفرة

(4,748,623)(2,563,781)(1,336,718)(848,124)2015 كانون ااول 31كما ي  

201538,1512,324,352109,9192,472,422 كانون ااول 31صاي القيمة الدفرية كما ي 

2015 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 معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

موجودات أخرى9

(مدققة)(غير مدققة)

578,475471,800(1)مصاريف مدفوعة مقدماً 

1,110,0001,110,000(2)تأمي》ات لدى الغر 

17,451,38741,687,632(3)تأمي》ات لدى الب》ك امركزي 

2,800,000700,000(4)فوائد مستحقة غر مقبوضة 

21,939,86243,969,432المجموع

(1)

(2)

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

(4)

احتياطي نقدي10

(مدققة)(غير مدققة)

69,840,20369,840,203

(20,981,125)

48,859,07869,840,203رصيد اخر المدة

*

2015 كانون اأول 31كما ي 

س من قيمة ااحتياطي امودعة لدى امصرف وذلك مقابل كفالة مصرفية وفق قرار مصرف .ل / 20,981,125/ م استبعاد مبلغ بقيمة 

2015/10/20 بتاريخ 1660سوريا امركزي رقم 

2015 كانون اأول 31كما ي 2016 أيلول 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

*استبعادات 

نتيجًة للتعاقد مع مديرية استثمار العقارات ي امؤسسة العامة للخط اﾅديدي اﾅجازي استئجار مقر الشركة، م ｼديد بدل اإﾒار مدة 
 لرة 1,110,000من قيمة العقد حيث تبلغ % 10 لرة سورية وكذلك ｼديد تأمي》ات هائية تبلغ 11,100,000ثاث س》وات   بقيمة 

.سورية تسرد بعد انتهاء العقد

.مثل فوائد الوديعة اجمدة لدى مصرف قطر الوطي 

2016 أيلول 30كما في 

.تتمثل امصاريف امدفوعة مقدماُ عن التأمن ضد اﾅريق والسرقة وااﾒار مدفوع مقدماً وتعويض مسؤولية

رصيد ااحتياطي ال》قدي ببداية الفرة

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

مخصصات ضريبية11

(مدققة)(غير مدققة)

27,723,1187,381,332الرصيد ي بداية القرة

11,858,24327,668,241التزامات ضريبية ﾊققة: يضاف

(7,326,454)(27,668,241)مسدد للدوائر امالية

11,913,12027,723,118الرصيد كما في نهاية الفترة

:ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي

 أيلول 30للفترة المنتهية في 
2016

 أيلول 30للفترة المنتهية في 
2015

(غر مدققة)(غير مدققة)

135,822,894131,610,385قبل الضريبة (الخسارة)الربح 

تعديات
ينزل

(103,754,165)(92,008,750)(أرباح غر ﾊققة  )ارباح تقييم العمات ااج》بية 

(1,707,869)(468,082)اهتاك نفقات التأسيس

(2,837,220)(2,100,000)إيرادات الفوائد الدائ》ة

-(2,785,622)

41,246,06220,525,508الخاضع للضريبة (الخسارة)الربح 

(5,131,377)(10,311,515)(%25)ضريبة الدخل 

(513,138)(1,031,152)من الضريبة (% 10)ادارة ﾊلية 

(256,569)(515,576)من الضريبة (%5)اعادة اعمار 

123,964,651125,709,301بعد الضريبة (الخسارة)صافي الربح 

2015 كانون اأول 31كما ي 2016 أيلول 30كما في 

احتياطي قانوي

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

قيم برسم الدفع أجل قصير وحسابات دائنة مختلفة12

(مدققة)(غير مدققة)
 القيمة باللرة السورية القيمة بالليرة السورية

1,698,883341,654حواات وأوامر الدفع

17,551,20042,063,180تامي》ات الزبائن على امستوردات

135,05762,538*حقوق امسامن 

19,385,14042,467,372المجموع

.تتمثل بتوزيعات اارباح الغر مقبوضة من امسامن*

مصاريف مستحقة غير مدفوعة13

2015 كانون اأول 31كما ي 2016 أيلول 30كما في 

(مدققة)(غير مدققة)

33,234295,634

350,000دعاية واعان

110,500

33,234756,134المجموع

رأس المال 14

هاتف وكهرباء وماء

ضريبة رواتب واجور 

.س للسهم الواحد.ل/ 100/سهم بقيمة امية / 2,500,000/س موزعة على .ل/ 250,000,000/بلغ رأس مال الشركة امصرح به  

2015 كانون اأول 31كما ي 2016 أيلول 30كما في 

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

عمليات الصرافة (خسائر)صافي أرباح 15

(غر مدققة)(غير مدققة)

53,545,80829,135,942صرف العمات ال》قدية واﾅواات (خسائر)أرباح 

5,073,650(تدخل)فرق صرف أسعار العمات 

53,545,80834,209,592المجموع

2015 أيلول 30للفرة ام》تهية ي  2016 أيلول 30للفترة المنتهية في 

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

تقييم العمات اأجنبية  (خسائر)أرباح 16
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)

553,215.35351.18517.42194,278,860286,244,68691,965,826دوار امريكي

10525.23673.815,2526,7381,486اﾄ》يه ااسرليي

ｰ1181,533.521,716.16180,955202,50721,551دي》ار كوي

1,143134.61137.75153,854157,4483,594ل سعودي

147671.36729.4898,690107,2348,543دي》ار اردي

200133.29140.8926,65728,1781,521الدرهم ااماراي

1,97555.1158.26108,835115,0646,228ج》يه مصري

194,853,105286,861,85592,008,750

-

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 2016 ايلول 30 م احتساب القيمة العادلة للفرة ام》تهية ي 
 .2016 ايلول  30العمات اأج》بية مؤسسات الصرافة كما ي  

(غير مدققة)

2016 أيلول 30للفترة المنتهية في 2016 أيلول 30 للفترة المنتهية في 

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

تقييم العمات اأجنبية   (خسائر)أرباح 

(غر 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)

211.97316.57210,248,626313,999,176103,750,550 991,879.13دوار امريكي

349.53356.3269,90671,2641,358         200اليورو 

ｰ1,0051,047.2210,05010,472422           10الدي》ار الكوي

429.52446.0142,95244,6011,649         100الدي》ار اأردي

84.1086.1984186221           10الدرهم ااماراي

38.8040.443,8804,044164         100اﾄ》يه امصري

210,376,254314,130,419103,754,165المجموع

(غر مدققة)

2015 أيلول 30للفرة ام》تهية ي 2015 أيلول 30 للفرة ام》تهية ي 

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

صافي إيرادات العموات والرسوم17

 أيلول 30للفترة المنتهية في 
2016

 أيلول 30للفرة ام》تهية ي 
2015

(غر مدققة)(غير مدققة)
1,200,860741,595عموات ورسوم دائ》ة

1,836,4121,871,233عموات شفت

3,037,2722,612,828صافي إيرادات العموات والرسوم

إيرادات الفوائد الدائنة18

مصاريف إدارية وعمومية19

(غر مدققة)(غير مدققة)
2,775,7001,435,756إﾒارات مقر الشركة

741,800798,917ورسوم وتراخيص

270,000272,000استشارات مالية وقانونية

1,472,4982,762,672مصاريف عموات ورسوم مصرفية

867,528263,573مصاريف مت》وعة

382,00045,000دعاية وإعان

235,925196,075بريد وبرق وهاتف

886,85067,250صيانة كمبيوتر

25,12526,250مصروف تأمن

50,100140,600كهرباء وإنارة وميا《

86,80034,300مصاريف صيانة مت》وعة

139,10071,300ضيافة

162,52586,680قرطاسية ومطبوعات

60,000دورات تدريبية

247,000مكافأت وهدايا

134,000436,196غرامات 

219,350تامي》ات اجتماعية

170,000تعويض هاية اﾆدمة

8,619,3016,943,569

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

 أيلول 30للفترة المنتهية في 
2016

 أيلول 30للفرة ام》تهية ي 
2015

مثل ايراد الفوائد ال》اｻة عن الوديعة اجمدة لدى ب》ك قطر الوطي

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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الفترة (خسارة)حصة السهم اأساسية والمخففة من ربح 20

(غر مدققة)(غير مدققة)

123,964,651125,709,301الفرة (خسارة)صاي ربح 

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

49.5950.28(الخسارة)الحصة اأساسية للسهم من الربح 

:بيان التوافق وااستمرارية21

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 

2016/ 10 /11اجتماعه ام》عقد ي  ي 2016 ايلول 30وافق ﾉلس اإدارة على إصدار البيانات امالية امرحلية امختصرة للفرة ام》تهية ي  

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

 أيلول 30للفترة المنتهية في 
2016

 أيلول 30للفرة ام》تهية ي 
2015

 جزءاً من هذ《 البيانات وتقرأ معها21 إ{ 1تشكل اإيضاحات امرفقة من 
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