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  المساھمة المغفلةشركة الدیاب للصرافة 

 
  

  الفھرس
        

  

 رقم الصفحة البیان

 1 2017آذار  31قائمة المركز المالي كما في 

 2 2017آذار  31قائمة الدخل الشامل للفترة المنتھیة في 

 3 2017آذار  31قائمة التغیرات في حقوق المساھمین للفترة المنتھیة في 

 4 2017آذار  31في  قائمة التدفقات النقدیة للفترة المنتھیة

 23 - 5 إیضاحات حول القوائم المالیة
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

2017 اذار 31قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 
المبالغ مدرجة بالليرة السورية

 2017 اذار 31للفترة المنتهية في 
66,868,923134,740,780481,125,492-2017250,000,00029,515,789 كانون الثاين 1الرصيد كما يف 

(2,018,655)--(2,018,655)--إمجايل الدخل الشامل
                      -313,979(2,332,634)2,018,655                    --الفرتة (خسائر)/ ختصيص أرباح 

64,536,289135,054,759479,106,836-2017250,000,00029,515,789 اذار 31الرصيد كما في 

 2016 اذار 31للفترة المنتهية في 
65,076,642131,573,071465,458,790-2016250,000,00018,809,077 كانون الثاين 1الرصيد كما يف 

79,241,657--79,241,657--إمجايل الدخل الشامل
                      -18,808,99757,433,061(79,241,657)2,999,600-الفرتة (خسائر)/ ختصيص أرباح 

83,885,639189,006,132544,700,447-2016250,000,00021,808,677 اذار 31الرصيد كما في 

المجموع احتياطي قانوني رأس المال المدفوع
 (خسائر)/ أرباح 

الفترة الحالية
 (خسائر)/ أرباح 

مدورة محققة
 (خسائر)/ أرباح 

مدورة غير محققة

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

2017 اذار 31قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 
المبالغ مدرجة بالليرة السورية

(غري مدققة)(غير مدققة)
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

87,429,058(2,018,655)قبل الضريبة (اخلسارة)الربح 
:تعديالت لبنود غري نقدية

21,800                                    -7اإلطفاءات
8183,055331,125االهتالكات

87,781,983(1,835,600)التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل(الخسارة)/الربح
تغيرات في رأس المال العامل

3,779,82038,444,090النقص يف وسائل الدفع احملررة املشرتاة/(الزيادة)
(1,050,000)                                    -النقص يف الفوائد املستحقة غري مقبوضة/(الزيادة)
7,9409,200النقص يف املصاريف املدفوعة مقدمًا/(الزيادة)
3,826,4304,032,250النقص يف املوجودات األخرى/(الزيادة)

(3,993,005)(31,055,694)يف  املطاليب املتداولة (النقص)/الزيادة
20,981,125                                    -النقص يف حساب االحتياطي النقدي لدى املصارف /(الزيادة)

58,423,660(23,441,503)صافي التغيرات في رأس المال العامل
146,205,643(25,277,103)صافي التدفق النقدي التشغيلي

(3,000,232)(288,063)تأثري تغريات أسعار الصرف على املوجودات املالية 

143,205,411(25,565,167)صايف التغري يف النقدية
348,125,280369,192,916رصيد النقد يف بداية الفرتة

322,560,113512,398,327(5-4-3)رصيد النقد في نهاية الفترة

2016 اذار  31للفترة المنتهية في 2017 اذار 31للفترة المنتهية في  إيضاح

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

2017 اذار 31إيضاحات حول القوائم المالية  للسنة المنتهية في 

:الوضع القانوني ونشاط الشركة1

1.1

-

-

1.2

1.3

:يتألف جملس إدارة الشركة من السادة
رئيس جملس اإلدارةعبد الفتاح بن ياسني دياب.1
نائب رئيس جملس اإلدارةعبد الرزاق بن عبد احلميد دياب.2
العضو املفوضياسني بن عبد احلميد دياب.3
عضو جملس اإلدارةحممد زياد بن عزت الصباغ.4
عضو جملس اإلدارةعبد الرمحن بن أمحد دياب.5
عضو جملس اإلدارةنزار بن أمحد دياب.6
عضو جملس اإلدارةحممد فاروق بن ياسني دياب .7

 14الصادر بتاريخ  ( ٤ب / م ن  / ٦٧١ )مت الرتخيص لشركة الدياب للصرافة كشركة مسامهة مغفلة مبوجب قرار جملس النقد والتسليف رقم 
متت املوافقة على اعتماد النظام األساسي للشركة . 2011 آذار 30 الصادر بتاريخ 16678 ومبوجب السجل التجاري رقم 2010حزيران 

 ، ومبوجب قرار وزارة التجارة الداخلية ومحاية 2010 نيسان 27كشركة مسامهة مغفلة بناًء على قرار وزارة اإلقتصاد والتجارة الصادر بتاريخ 
 2011 لعام 29 والقاضي بتوفيق مواد النظام االساسي للشركة مع احكام قانون الشركات 18/4/2016تاريخ  / 892/املستهلك رقم 

.وتعديل بعض بنوده 
 نيسان 18بتاريخ / 16/مت تسجيل الشركة يف سجل شركات الصرافة املمسوك لدى مديرية مفوضية احلكومة لدى املصارف حتت الرقم 

2011.
 .2011 تشرين األول 5باشرت الشركة مبمارسة أعماهلا وذلك بعد إعالم مصرف سوريا املركزي بتاريخ 

 اخلاص بتنظيم مهنة الصرافة وتعليماته التنفيذية الصادرة 2006 لعام 24غاية الشركة هي ممارسة أعمال الصرافة وفقاً ألحكام القانون رقم 
 والتعليمات والقرارات 2011 لعام 29 وقانون الشركات رقم 2006 نيسان 24تاريخ / 4ب/م ن / 201بقرار جملس النقد والتسليف رقم 

.ذات الصلة 

يتوىل إدارة أمور الشركة ويوقع عنها السيد عبد الفتاح  دياب بكافة األمور التعاقدية والقانونية واملالية واملصرفية وحترير الشيكات بوصفه رئيساُ 
جمللس إدارة الشركة، ويف حال غيابه يوقع عن الشركة نائب رئيس جملس اإلدارة السيد عبد الرزاق دياب منفرداً أو العضو املفوض ياسني عبد 

.احلميد دياب

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
5



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

وأخذت الدوائر املالية يف  (اعتبارها مصروف خالل العام الذي حدثت به)تقتضي املعايري الدولية على إعتبار نفقات التأسيس نفقات مرحلية 
متت املعاجلة احملاسبية لنفقات التأسيس وفق ماتقتضيه املعايري .  سنوات5اجلمهورية العربية السورية برمسلة نفقات التأسيس وإطفاءها على مدار 
.الدولية إلعداد التقارير املالية مع إدراجها ضمن بيان التسوية الضريبية

بأن تقوم الشركة بتحديد املعاجلة احملاسبية للممتلكات  (املمتلكات واملصانع واملعدات) IAS - 16يقتضي معيار احملاسبة الدويل رقم 
واملعدات حىت يتمكن مستخدمو البيانات املالية من التحقق من املعلومات اليت تتعلق بإستثمار الشركة يف املمتلكات واملعدات اخلاصة هبا 

وتتمثل القضايا الرئيسية يف حماسبة املمتلكات واملصانع واملعدات يف اإلعرتاف باملوجودات وحتديد مبالغها . والتغيريات يف هذا اإلستثمار
.املسجلة وتكاليف اإلستهالك وخسائر إخنفاض القيمة اليت ينبغي اإلعرتاف هبا فيما يتعلق هبا

تظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة بعد تنزيل اإلستهالك املرتاكم عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر 
.مت البدء باستهالك املمتلكات واملعدات منذ الـتأسيس. ( سنوات5مت حتديد العمر اإلنتاجي جلميع املمتلكات واملعدات )اإلنتاجي املتوقع هلا 

 اخلاص بالبيانات 34 وفقاً ملعيار احملاسبة الدويل رقم 2017 آذار 31مت إعداد البيانات املالية املرحلية املختصرة لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  
.املالية املرحلية

.إن اللرية السورية هي العملة التشغيلية للشركة وهي عملة عرض البيانات املالية املرحلية املختصرة وهي عملة االقتصاد الوطين 

إن السياسات احملاسبية اهلامة املتبعة يف إعداد هذه البيانات املرحلية املختصرة هي مطابقة لتلك اليت مت إتباعها يف إعداد البيانات املالية السنوية 

 .2016 كانون األول 31للسنة املنتهية يف 
 إن البيانات املالية املرحلية املختصرة الحتتوي على كافة املعلومات وااليضاحات املطلوبة إلعداد البيانات املالية السنوية وفقاً ملعايري التقارير 

 .2016 كانون األول 31املالية الدولية ، وجيب أن تقرأ مع البيانات املالية السنوية كما يف 
 كانون 31 المتثل بالضرورة نتائج األعمال املتوقعة للسنة املنتهية يف 2017 آذار 31كما أن نتائج األعمال لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 .2017األول 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة 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 إلعداد التقارير المالية2.3

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

:أساس اإلستحقاق المحاسبي2.3.1.1

:األهمية النسبية2.3.1.2

ميثل النقد يف حسابات النقد يف الصندوق واحلسابات اجلارية لدى املصارف باللرية السورية ويتمثل النقد املعادل يف مجيع املوجودات املالية 
.السنوية القابلة للتحول ملبالغ نقدية معلومة وهي غري خاضعة ملخاطر هامة تغري القيمة

أن تقوم الشركة بوصف املعاجلة احملاسبية لضرائب الدخل،واملسألة األساسية  (ضرائب الدخل) IAS - 12يقتضي معيار احملاسبة الدويل رقم 
.يف ذلك هي حتديد كيفية احملاسبة عن التبعات اجلارية واملستقبلية للضريبة

مخس وعشرون باملائة من األرباح الصافية عمالً بأحكام الفقرة ب  % ٢٥ختضع أرباح الشركة لضريبة دخل األرباح احلقيقة مبعدل وحيد قدره 
مت بيان كيفية احتساب ضريبة .  اخلاص بالرتخيص ملؤسسات الصريفة2006 نيسان ٢٤ الصادر بتاريخ ٢٤ من القانون رقم ٢٤من املادة رقم 

.الدخل بعد تسوية الربح احملاسيب والربح اخلاضع للضريبة

فيما يلي . تقوم الشركة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ومعايري احملاسبة الدولية وتفسرياهتا الصادرة عن اللجنة الدولية لتفسري املعايري الدولية
ُطبَّقة خالل السنة املالية اليت مت فيها إعداد التقرير واليت سيتم تبنيها للتقارير املالية املرحلية والسنوية الالحقة

:أهم املعايري الدولية امل

 على عرض تغريات املالكني يف حقوق امللكية والدخل الشامل ولكنه ال يغري اإلعرتاف أو القياس أو اإلفصاح عن 1يؤثر معيار احملاسبة الدويل 
.فيما يلي أهم املبادئ احملاسبية اليت يقتضيها هذا املعيار. املعامالت احملددة واألحداث األخرى اليت تقتضيها املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

.مت إعداد البيانات املالية فيما عدا املعلومات اخلاصة بالتدفق النقدي مبوجب أساس اإلستحقاق احملاسيب

واملرحلة . تنجم البيانات املالية من معاجلة كميات كبرية من العمليات اليت متت هيكلتها بتجميعها يف جمموعات حسب طبيعتها أو وظيفتها
النهائية يف عملية التجميع والتصنيف هي عرض بيانات خمتصرة ومصنفة تشكل بنوًدا يف البيانات املالية، وإذا كان أحد البنود غري ذو أمهية 

.نسبية على انفراد فإنه يتم جتميعه مع البنود األخرى إما يف هذه البيانات أو يف اإليضاحات

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة 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 العمالت األجنبية) IAS - 21معيار المحاسبة الدولي رقم 2.3.3

:تستخدم املصطلحات التالية يف هذه البيانات املالية وهي موافقة للتعاريف الواردة يف هذا املعيار باملعاين احملددة هلا

.هو معدل التبادل بني عملتني :سعر الصرف

.هي أية عملة عدا العملة الوظيفية للشركة :العملة األجنبية

.هي عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية اليت تعمل فيها املنشأة :العملة الوظيفية

.هي أموال حمتفظ هبا وموجودات ومطاليب سوف تستلم أو تدفع مببالغ نقدية ثابتة أو قابلة للتحديد :البنود النقدية

.هي العملة املستخدمة يف عرض البيانات املالية :عملة العرض

.(عملة العرض)إن العملة الوظيفية للشركة هي نفسها العملة املستخدمة يف عرض البيانات املالية  :مالحظة

إن معلومات التدفقات النقدية للمشروع مفيدة يف تزويد مستخدمي البيانات املالية باألساس لتقييم قدرة املشروع على توليد النقدية وما 
فالقرارات اإلقتصادية اليت تتخذ من قبل مستخدمي القوائم املالية تتطلب تقييًما . يعادهلا، وحاجات املشروع يف إستخدام هذه التدفقات النقدية

.لقدرة املنشأة على توليد النقدية وما يعادهلا وعلى توقيتها ودرجة تأكيد عملية توليدها

يتم تطبيق هذا املعيار يف احملاسبة عن املعامالت وامليزانيات بالعمالت األجنبية، يف حماسبة املعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية، بإستثناء 
".اإلعرتاف والقياس: األدوات املالية " ٩تلك املعامالت املشتقة واألرصدة اليت تندرج ضمن نطاق معيار التقارير املالية الدولية 

هو الفرق بني قيمة العملة األساسية حسب سعر الشراء والقيمة الفعلية لسعر البيع الفعلي من العمالت األجنبية :فرق سعر الصرف

.هي املبلغ الذي ميكن مبادلة األصل به أو سداد اإللتزام ما بني أطراف مطلعة وراغبة يف التعامل على أساس جتاري حبت :القيمة العادلة

تقوم الشركة بإعادة تقييم سلة الُعمالت األجنبية بتاريخ إعداد كل بيان مركز مايل بشكل ربعي واإلعرتاف باألرباح الناجتة عن إعادة التقييم يف 
".فروقات تقييم العمالت األجنبية (خسائر)أرباح "بيان الدخل ضمن بند 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

:(حصة السهم من األرباح) 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 بالنقد احمللي يف صناديق الشركة باللريات السورية وهي على الشكل التايل

2016 كانون األول 31كما يف 2017 اذار 31كما في 
(مدققة)(غير مدققة)

40,609,2449,626,526صـنـاديــق الشركـــة
40,609,2449,626,526المجموع

ويتطلب . إن اهلدف من هذا املعيار هو بيان املعاملة احملاسبية للموجودات غري امللموسة اليت مل يتم تناوهلا بالتحديد يف معيار حماسبة دويل آخر
كما حيدد هذا املعيار كيفية قياس املبلغ املرحل للموجودات غري امللموسة . هذا املعيار أن يعرتف املشروع باملوجودات إذا مت تلبية مقاييس معينة

.ويتطلب إفصاحات معينة بشأن املوجودات غري امللموسة

 يقضي باعتبارها نفقات مرحلية 38مل يتم االعرتاف بنفقات التأسيس على أهنا أصول غري ملموسة وذلك ألن معيار احملاسبة الدويل رقم 
مت االعرتاف بقيمة برامج احلواسب اليت قامت الشركة بشرائها على أهنا أصول غري ملموسة ومت إطفائها . واالعرتاف هبا ضمن األرباح واخلسائر

. سنوات5على مدار 

علماً أن حصة السهم األساسية من األرباح هي ذاهتا احلصة املخفضة  (اخلسائر)مت احتساب حصة السهم األساسية واملخفضة من األرباح 
.وذلك لعدم قيام الشركة بإصدار أي أدوات هلا تأثري على حصة السهم املخفضة

يقتضي املعيار أن تقوم الشركة باتباع مبادئ من أجل حتديد وعرض حصة السهم من األرباح مما حيسن من إمكانية مقارنة األداء بني املشاريع 
ضمن نفس الفرتة وبني فرتات حماسبية خمتلفة لنفس املشروع، وبالرغم من أن البيانات اخلاصة حبصة السهم من األرباح  (حال وجودها)املختلفة 

فإن املقام احملدد بشكل متماثل حيسن عملية اإلفصاح املايل، " األرباح"هلا حمددات بسبب إختالف السياسات احملاسبية املستخدمة لتحديد 
.ويركز املعيار على حساب مقام حصة السهم من األرباح

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

صندوق الُعمالت األجنبية4

العملة
عدد وحدات العملة 

األجنبية
عدد وحدات العملة  القيمة بالليرة السوريةسعر التقييم

األجنبية
 القيمة باللرية السوريةسعر التقييم

5,355517.422,770,78410,827517.425,602,106دوالر امريكيالصندوق الرئيسي
1181,697.58200,3141181,690.37199,464دينار كوييت
147729.79107,279147729.28107,204دينار اردين

1,143138.00157,7341,143137.91157,631الريال السعودي
600556.64333,984500541.17270,585يورو

1,97528.6656,6041,97527.6054,510اجلنيه املصري
10643.476,43510633.566,336جنيه إسرتليين
200140.8828,176200140.8728,174درهم امارايت

3,661,3106,426,010
.مت جرد موجودات صناديق الشركة ومت تنظيم حماضر جرد وفق األصول

2016 كانون األول 31كما يف 2017 اذار 31كما في 

(مدققة)(غير مدققة)

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

أرصدة لدى المصارف5

العملة
عدد وحدات العملة 

األجنبية
 القيمة بالليرة السوريةسعر التقييم

عدد وحدات العملة 
األجنبية

 القيمة باللرية السوريةسعر التقييم

919,91722,926,405لرية سوريةاملصرف الدويل للتجارة والتمويل
40,824,28034,825,530لرية سوريةبنك الشام االسالمي
301,681.38517.42156,095,980392,061517.42202,860,399دوالر امريكيبنك الشام االسالمي

39,98139,981لرية سوريةبنك بيمو السعودي الفرنسي
125,533125,533لرية سوريةبنك سورية الدويل االسالمي

136,306136,806لرية سوريةبنك قطر الوطين
19,773,11946,685,351لرية سوريةالبنك املركزي

978,250978,250لرية سوريةبنك الربكة
56,724517.4229,350,13239,614517.4220,497,076دوالر امريكيالبنك املركزي
58,069517.4230,046,0625,793517.422,997,414دوالر امريكيحواالت/ البنك املركزي 

278,289,559332,072,744

2016 كانون األول 31كما يف 2017 اذار 31كما في 

(مدققة)(غير مدققة)

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

وسائل دفع محررة مشتراة6

العملة
عدد وحدات العملة 

األجنبية
 القيمة بالليرة السوريةسعر التقييم

عدد وحدات العملة 
األجنبية

 القيمة باللرية السوريةسعر التقييم

86,584517.4244,800,14861,836517.4231,995,292دوالر امريكيشركة اجلزيرة
26,094517.4213,501,78025,675517.4213,284,950دوالر امريكيشركة شيفت
31,915517.4216,513,444                     -دوالر امريكيشركة الربكة

58,301,92861,793,686

(مدققة)(غير مدققة)

2016 كانون األول 31كما يف 2017 اذار 31كما في 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

(بالصافي)موجودات ثابتة غير مادية 7

:متثل قيمة األنظمة املعلوماتية واحملاسبية املستخدمة يف عمليات الشركة وهي على النحو التايل

2017 اذار 31كما في 
(غير مدققة)

برامج حاسوب
التكلفة التاريخية

2017436,000  كانون الثاين 1كما يف 
اإلضافات 
2017436,000 اذار 31كما في  

اإلطفاءات
(436,000)2017  كانون الثاين 1كما يف 

أعباء الفرتة
(436,000)2017 اذار 31كما في  

                                       -2017 اذار 31صافي القيمة الدفترية كما في  

2016 كانون األول 31كما يف 
(مدققة )

برامج حاسوب
التكلفة التارخيية

2016436,000 كانون الثاين 1كما يف 
اإلضافات 
2016436,000 كانون االول 31كما يف  

اإلطفاءات
(363,849)2016 كانون الثاين 1كما يف 

(72,151)أعباء الفرتة
(436,000)2016 كانون االول 31كما يف  

                                        -2016 كانون األول 31صايف القيمة الدفرتية كما يف  

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

(بالصافي)موجودات ثابتة مادية 8

التكلفة التاريخية
201780,000,000886,2753,661,0702,673,70087,221,045  كانون الثاين 1كما يف 

                      -----اإلضافات 
201780,000,000886,2753,661,0702,673,70087,221,045 اذار 31كما في  

اإلهتالكات
(5,628,913)(2,673,700)(2,068,938)(886,275)-2017  كانون الثاين 1كما يف 

(183,055)-(183,055)-أعباء الفرتة
(5,811,968)(2,673,700)(2,251,993)(886,275)                   -2017 اذار 31كما في  

81,409,077                    -1,409,077                      -201780,000,000 اذار 31صافي القيمة الدفترية كما في  

اجملموع

2017 اذار 31كما في 
(غير مدققة)

تحسينات على مباٍن 
مستأجرة

.سنوياً  % 20 سنوات  اي بنسبة 5مت حتديد العمر االنتاجي لكافة االصول الثابتة على مدار 

*عقارات
أثاث وتجهيزات 

مكتبية

/  من املنطقة العقارية شركسية وذلك مقابل بدل نقدي بقيمة 8/3188 سهم من العقار رقم 1200 مع السيد طارق الدغلي عقد شراء قطعي وذلك لشراء 26/10/2016عقدت الشركة بتاريخ 
.س يسدد عند الفراغ بالسجل العقاري.ل  / 10,000,000/ عند توقيع العقد واملبلغ املتبقي  / 80,000,000/س على ان يتم تسديد .ل  / 90,000,000

تجهيزات كهربائية 
وحواسب وملحقاتها

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

(تتمة) - (بالصافي)موجودات ثابتة مادية 8

التكلفة التارخيية
886,2753,661,0702,673,7007,221,045                   -2016كانون الثاين 1كما يف 

80,000,000                    -                      -                      -80,000,000اإلضافات 
201680,000,000886,2753,661,0702,673,70087,221,045 كانون االول 31كما يف  

اإلهتالكات
(4,748,623)(2,563,781)(1,336,718)(848,124)                   -2016 كانون الثاين 1كما يف 

(880,290)(109,919)(732,220)(38,151)                   -أعباء الفرتة
(5,628,913)(2,673,700)(2,068,938)(886,275)-2016 كانون االول 31كما يف  

81,592,132                    -1,592,132                      -201680,000,000 كانون االول 31صايف القيمة الدفرتية كما يف 

.سنوياً  % 20 سنوات  اي بنسبة 5مت حتديد العمر االنتاجي لكافة االصول الثابتة على مدار 

/  من املنطقة العقارية شركسية وذلك مقابل بدل نقدي بقيمة 8/3188 سهم من العقار رقم 1200 مع السيد طارق الدغلي عقد شراء قطعي وذلك لشراء 26/10/2016عقدت الشركة بتاريخ *
.س يسدد عند الفراغ بالسجل العقاري.ل  / 10,000,000/ عند توقيع العقد واملبلغ املتبقي  / 80,000,000/س على ان يتم تسديد .ل  / 90,000,000

2016 كانون األول 31كما يف 

(مدققة)

*عقارات
أثاث وتجهيزات 

مكتبية
تجهيزات كهربائية 
وحواسب وملحقاتها

اجملموع
تحسينات على مباٍن 

مستأجرة

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

موجودات أخرى9

(مدققة)(غير مدققة)

462,600470,540(1)مصاريف مدفوعة مقدماً 
1,110,0001,110,000(2)تأمينات لدى الغري 

9,754,95713,581,387(3)تأمينات لدى البنك املركزي 
700,000700,000(4)فوائد مستحقة غري مقبوضة 

12,027,55715,861,927المجموع

(1)
(2)

.متثل املبالغ املقتطعة من الزبائن واملودعة لدى البنك املركزي كتامينأت لتمويل املستوردات بالقطع االجنيب (3)
(4)

احتياطي نقدي10

(مدققة)(غير مدققة)
46,221,14569,840,203

-                                    2,576,247

(5,214,180)                                    -*فوائد الوديعة اجملمدة 

(20,981,125)                                    -**استبعاد

46,221,14546,221,145رصيد اخر المدة
2016 ومت استبعادها خالل عام 2015مت ايداعها بنفس حساب الوديعة اجملمدة خالل عام  / 5,214,180/ ان فوائد الوديعة البالغة *
**

2016 كانون األول 31كما في 

س من قيمة االحتياطي املودعة لدى املصرف وذلك مقابل كفالة مصرفية لدى املصرف الدويل .ل / 20,981,125/ مت استبعاد مبلغ بقيمة 
2015/10/20 بتاريخ 1660للتجارة والتمويل  وفق قرار مصرف سوريا املركزي رقم 

2016 كانون األول 31كما يف 2017 اذار 31كما في 

، تلتزم شركات الصرافة باالحتفاظ 2006 اخلاص بتنظيم مهنة الصرافة لعام 24وفقاً لتعليمات مصرف سورية املركزي ومبوجب القانون رقم 
كما تلتزم ايضاَ بإيداع , يتم إيداع هذا املبلغ يف أحد املصارف املقبولة من مصرف سورية املركزي . من رأس املال% 25باحتياطي نقدي يعادل 

تعود عائدات هذه االحتياطيات . من االحتياطي القانوين يف نفس احلساب املصريف الذي مت فيه جتميد االحتياطي النقدي لرأس املال  % 25
".إيرادات الفوائد الدائنة"مت اإلفصاح عن عوائد هذه الودائع يف قائمة الدخل الشامل ضمن بند . ملؤسسة الصرافة املودعة

اضافات

.تتمثل املصاريف املدفوعة مقدماُ بـالتأمني ضد احلريق والسرقة واالجيار مدفوع مقدمًا
نتيجًة للتعاقد مع مديرية استثمار العقارات يف املؤسسة العامة للخط احلديدي احلجازي الستئجار مقر الشركة، مت حتديد بدل اإلجيار ملدة ثالث 

 لرية سورية 1,110,000من قيمة العقد حبيث تبلغ % 10 لرية سورية وكذلك حتديد تأمينات هنائية تبلغ 11,100,000سنوات   بقيمة 

.متثل فوائد الوديعة اجملمدة لدى مصرف قطر الوطين 

2017 اذار 31كما في 

رصيد االحتياطي النقدي ببداية الفرتة

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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التزامات ضريبية11

(مدققة)(غير مدققة)

29,546,35527,723,118الرصيد يف بداية القرتة
29,491,477                                    -التزامات ضريبية حمققة: يضاف

(27,668,241)                                    -مسدد للدوائر املالية
29,546,35529,546,355الرصيد كما في نهاية الفترة

:ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي

2016 اذار 31للفترة المنتهية في 2017 اذار 31للفترة المنتهية في 
(مدققة)(غير مدققة)

87,429,058(2,018,655)قبل الضريبة (الخسارة)الربح 
تعديالت

ينزل
(57,433,061)(313,979)(أرباح غري حمققة  )ارباح تقييم العمالت االجنبية 

(468,082)                                    -اهتالك نفقات التأسيس
(1,050,000)                                    -إيرادات الفوائد الدائنة

28,477,915(2,332,634)الخاضع للضريبة (الخسارة)الربح 

(7,119,479)                                    -(%25)ضريبة الدخل 
(711,948)                                    -من الضريبة (% 10)ادارة حملية 

(355,974)                                    -من الضريبة (%5)اعادة اعمار 
79,241,657(2,018,655)بعد الضريبة (الخسارة)صافي الربح 

2016 كانون األول 31كما يف 2017 اذار 31كما في 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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قيم برسم الدفع ألجل قصير وحسابات دائنة مختلفة12

(مدققة)(غير مدققة)
 القيمة باللرية السورية القيمة بالليرة السورية

1,328,0073,018,257حواالت وأوامر الدفع
9,854,77013,681,200تامينات الزبائن على املستوردات

111,017111,017*حقوق املسامهني 
11,293,79416,810,474المجموع

.تتمثل بتوزيعات االرباح الغري مقبوضة من املسامهني*

مصاريف مستحقة غير مدفوعة13

2016 كانون األول 31كما يف 2017 اذار 31كما في 
(مدققة)(غير مدققة)

24,816,214                                    -*رسوم مستحقة 
61,83458,834هاتف وكهرباء وماء

511,0001,000,000دعاية واعالن
236,800                                    -ضريبة رواتب واجور 

572,83426,111,848المجموع

رأس المال 14

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

2016 كانون األول 31كما يف 2017 اذار 31كما في 

  وذلك عن األرباح احملققة من بيع القطع األجنيب2017/1/12م ن تاريخ / 24مبوجب كتاب جملس النقد والتسليف رقم * 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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احتياطي قانوني15

2017 اذار 31كما في 
(غير مدققة)

(2,018,655)قبل الضريبة (اخلسارة )الربح  
:ينزل

(313,979)(أرباح غري حمققة )أرباح تقييم العمالت األجنبية 
(2,332,634)

 %10احتياطي قانوين 
29,515,789

29,515,789 املدة اخر رصيد

عمليات الصرافة (خسائر)صافي أرباح 16

(غري مدققة)(غير مدققة)

1,811,27633,468,307صرف العمالت النقدية واحلواالت (خسائر)أرباح 
1,811,27633,468,307المجموع

العام بداية رصيد يضاف

2016 اذار 31للفرتة املنتهية يف  2017 اذار 31للفترة المنتهية في 

المحققة  (الخسارة  )صافي األرباح 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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تقييم العمالت األجنبية  (خسائر)أرباح 17

رجح-
ُ
.يتم احتساب التكلفة بطريقة املتوسط امل

-

(غير مدققة)

 نوع العملة
عدد وحدات العملة 

األجنبية
تكلفة الوحدة 

الواحدة
سعر تقييم الوحدة 

الواحدة
إعادة التقييم (خسائر)أرباح  القيمة العادلة التكلفة اإلجمالية

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

534,507.53516.855517.42276,263,068276,564,886301,818دوالر امريكي
600.00541.744556.64325,046333,9848,938اليورو

10.00633.560643.476,3366,43599اجلنيه االسرتليين
118.001,690.3711,697.58199,464200,314851الدينار الكوييت
1,143.00137.910138.00157,631157,734103الريال السعودي
147.00729.280729.79107,204107,27975الدينار االردين

200.00140.870140.8828,17428,1762الدرهم االمارايت
1,975.0027.60028.6654,51056,6042,093اجلنيه املصري

277,141,433277,455,412313,979

-

النامجة عن  (اخلسائر) بتاريخ كل بيان مركز مايل، تقوم الشركة بإعادة تقييم العمالت األجنبية وذلك حسب األسعار احملددة من قبل مصرف سورية املركزي احملددة ألغراض التقييم واحتساب األرباح 
.تقييم سلة العمالت األجنبية بنهاية الفرتة

 بناًء على نشرة وسطي أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل اللرية السورية الصادرة من مصرف سورية املركزي واليت حتدد أسعار تقييم 2017 اذار 31 مت احتساب القيمة العادلة للفرتة املنتهية يف 
 .2017 اذار  31العمالت األجنبية ملؤسسات الصرافة كما يف  

(غير مدققة)
2017 اذار 31للفترة المنتهية في 2017 اذار 31 كما في 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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تقييم العمالت األجنبية   (خسائر)أرباح 

(غري مدققة)

 نوع العملة
عدد وحدات العملة 

األجنبية
تكلفة الوحدة 

الواحدة
سعر تقييم الوحدة 

الواحدة
إعادة التقييم (خسائر)أرباح  القيمة العادلة التكلفة اإلجمالية

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

547,727338.03442.87185,150,748242,571,93657,421,188دوالر امريكي
10525.23635.345,2526,3531,101اجلنيه االسرتليين
1,000117.57120.57117,570120,5703,000الدرهم االمارايت
200300.33339.1960,06667,8387,772الدوالر االسرتايل

185,333,637242,766,69857,433,061

(غري مدققة)

2016 اذار 31للفرتة املنتهية يف 2016 اذار 31 للفرتة املنتهية يف 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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صافي إيرادات العموالت والرسوم18

2016 اذار 31للفرتة املنتهية يف 2017 اذار 31للفترة المنتهية في 
(غري مدققة)(غير مدققة)

209,660174,485عموالت ورسوم دائنة*
                                    -627,832عموالت شيفت

837,492174,485صافي إيرادات العموالت والرسوم

إيرادات الفوائد الدائنة19

مصاريف إدارية وعمومية20

(غري مدققة)(غير مدققة)
925,200925,150إجيارات مقر الشركة

90,00090,000استشارات مالية وقانونية
111,02567,525بريد وبرق وهاتف

73,00042,050ضيافة
161,950166,500مصاريف متنوعة

196,000298,200صيانة كمبيوتر
21,60060,925قرطاسية ومطبوعات

7,9409,250مصروف تأمني
206,482222,120مصاريف عموالت ورسوم مصرفية

53,25065,650مصاريف صيانة متنوعة
303,750367,200رسوم وتراخيص

13,150121,800تامينات اجتماعية
55,00015,500كهرباء ومياه

90,000                                    -تعويض هناية اخلدمة
2,218,3472,541,870

. باأللف 2متثل العموالت والرسوم املبالغ اليت تقتطعها الشركة كعموالت لقاء تنفيذ احلواالت من الشركات املراسلة بنسبة *

2016 اذار 31للفرتة املنتهية يف 2017 اذار 31للفترة المنتهية في 

متثل ايراد الفوائد الناجتة عن الوديعة اجملمدة لدى بنك قطر الوطين

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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الفترة (خسارة)حصة السهم األساسية والمخففة من ربح 21

(غري مدققة)(غير مدققة)

79,241,657(2,018,655)الفرتة (خسارة)صايف ربح 
2,500,0002,500,000املتوسط املرجح لعدد األسهم

31.70(0.81)(الخسارة)الحصة األساسية للسهم من الربح 

22

خماطر السوق.أ
خماطر السيولة.ب
املخاطر التشغيلية.ج
خماطر األعمال.د

:مخاطر السوق - أ

:مخاطر السيولة - ب 

الفرتة على الوسطي املرجح لعدد األسهم القائم خالل السنة املالية  (خسائر)يتم حساب حصة السهم العادي الواحد من خالل قسمة أرباح 

2016 اذار 31للفرتة املنتهية يف 2017 اذار 31للفترة المنتهية في 

إن احلصة املخفضة للسهم من ربح الفرتة هي ذاهتا احلصة األساسية وذلك لعدم قيام الشركة بإصدار أي أدوات قد يكون هلا تأثري على احلصة 
.عند تطبيقها (اخلسارة)األساسية من  الربح 

:إدارة المخاطر  
.إن أنشطة الشركة حتتوي على عدد من املخاطر وهلذا فإن إدارة املخاطر بشكل فعال تعترب األساس يف احملافظة على متانة الشركة ورحبيتها 

إن عملية إدارة املخاطر تشمل التعرف ، القياس ، اإلدارة و الرقابة املستمرة على املخاطر املالية وغري املالية اليت من املمكن أن تؤثر بشكل سليب 
.على أداء الشركة ومسعتها ، إضافة إىل  ضمان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل املخاطر

:تندرج خماطر الشركة حتت األنواع الرئيسية التالية 

هي املخاطر اليت تؤثر على القيم العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية نتيجة التغريات يف أسعار السوق كنسب الفوائد وأسعار 
.الصرف األجنبية واألوراق املالية

تنشأ خماطر السيولة من عدم قدرة الشركة على توفري التمويل الالزم لتأدية إلتزاماهتا يف تواريخ استحقاقاهتا أو متويل نشاطاهتا بدون حتمل تكاليف 
.مرتفعة أو حدوث خسائر 

:تتضمن إجراءات إدارة خماطر السيولة مايلي 
.حتليل آجال استحقاقات املوجودات واملطاليب ومراقبتها 

.تقوم الشركة بدراسة سيولة موجوداهتا ومطاليبها إضافة إىل أي تغريات حتدث على موجوداهتا ومطاليبها بشكل دوري 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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:مخاطر التشغيل - ج

:مخاطر األعمال -دـ 

:بيان التوافق واالستمرارية23

متثل خماطر التشغيل اخلسائر اليت ميكن للشركة أن تتكبدها نتيجة خلل يف السياسات وإجراءات العمل ، والعنصر البشري ، األنظمة املالية 
والبنية التكنولوجية ، إضافة إىل وقوع حوادث خارجية ، ويتم قياس هذه املخاطر باستخدام منهجيات إحصائية تنسجم مع طبيعة عمليات 

.الشركة ، ال ميكن للشركة إزالة مجيع خماطر التشغيل ولكن ميكن إدارة هذه املخاطر عرب نظام رقابة شامل ومتابعة األخطار احملتملة

تنشأ خماطر األعمال من عدة عوامل تؤثر على الشركة منها األخطار الناجتة عن الظروف السياسية واالقتصادية احمليطة واليت حتمل يف طياتـها 
العديد من املؤشرات السلبية على نتائج األعمال ، تقوم إدارة الشركة بتقييم تلك املخاطر بشكل مستمر و إختاذ اإلجراءات املناسبة للتقليل 

.بقدر اإلمكان من أثرها على نتائج األعمال والوضع املايل للشركة

عندما يكون . مت إعداد البيانات املالية على أساس أن املؤسسة مستمرة، ال يوجد هناك نية لدى اإلدارة لتصفية املشروع أو التوقف عن املتاجرة
هناك أحداث أو ظروف قد تلقي شكوًكا كبرية يف قدرة املشروع على البقاء كمؤسسه مستمرة تقوم اإلدارة باإلفصاح عن هذه احلاالت من عدم 

2017 / 4/  12 يف اجتماعه املنعقد يف   2017 اذار 31وافق جملس اإلدارة على إصدار البيانات املالية للفرتة املنتهية يف .التأكد

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها23 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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