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 31/3/2016كما فً  المرحلٌة حول القوائم المالٌة إٌضاحات 

 وأعمالها: الشركة تأسٌس -1

 تارٌخ 4/بن /م605 رقم تم الترخٌص كشركة مساهمة مغفلة بموجب قرار مجلس النقد والتسلٌف -

 ٌةالجمهورٌة العربٌة السورفً  الصٌرفة الناظم لمهنة 2006لعام  24وفق أحكام القانون رقم  23/12/2009

مصرف سورٌة  توقرارا النقد والتسلٌف عن مجلس ووفق أحكام التعلٌمات التنفٌذٌة المتعلقة به والصادرة

/ل أ 917رقم لجنة إدارة مصرف سورٌة المركزي وتم منح اإلذن للشركة بالمباشرة بموجب قرار  المركزي

   /.11رقم/ مدٌرٌة مفوضٌة الحكومة تحت ىشركات الصرافة لدوفً سجل  .29/6/2010تارٌخ

وباشرت أعمالها بتارٌخ  16/6/2010تارٌخ16292سجلت الشركة فً السجل التجاري بدمشق برقم  -

 .أعمالهااالكتتاب العام وهً مستمرة فً  ىكشركة مساهمة مغفلة طرحت أسهمها عل 1/12/2010

على  ةالباقٌسبة الن طرح وتم / ملٌون لٌرة سورٌة250% من رأس المال البالغ /50المؤسسون بنسبة  اكتتب -

 .المساهمٌن حٌث تم تغطٌة رأس المال بكامله من قبلللجمهور  االكتتاب العام

الهٌئبببة العامبببة للشبببركة المنعقبببدة قبببررت   2011لعبببام29رقبببم مبببن قبببانون الشبببركات 215/4حسبببب نبببص المبببادة -

 ة مغفلبة عامبةمبن شبركة مسباهم على تعدٌل الشكل القبانونً للشبركة باإلجماع الموافقة و  19/10/2011بتارٌخ

والحصول على الموافقات الالزمة من مصرف سورٌة المركزي وهٌئبة اووراق  شركة مساهمة مغفلة خاصةإلى 

 .المالٌة واإلجراءات وفق القانون

 أٌار 29 دمشق شارع مركزها الرئٌسً 2006لعام  24لقانون لوفقاً  أعمال الصرافة غاٌة الشركة ممارسة -

ٌتم العمل حالٌاً على وعقار الشركة آجار و  مقابل مطعم الكمال نما السفراءساروجة قرب سٌ 1251/13عقار

 .فً كل من حلب ودرعا للشركة افتتاح فروع 

 :على النحو التالًأعضاء  سبعةمن  مكونالشركة  مجلس إدارة -

-  

نسبة المساهمة فً  الجنسٌة الصفة االسم

 رأس المال

 %10 ربً سوريع رئٌس  مجلس إدارة بشار محمد نجٌب الجمالً

 %4 عربً سوري نائب رئٌس مجلس إدارة محمد عمر الشربجً المزٌك

 %5 عربً سوري عضو اسًتشكٌب طلعت او

 %5 عربً سوري عضو إبراهٌم البلخًدالٌن 

 %5 عربً سوري عضو ٌاسمٌن إبراهٌم البلخً

 %5 عربً سوري عضو عبٌر إبراهٌم البلخً

 %5 سوريعربً  عضو نسرٌن إبراهٌم البلخً



 شام للصرافة ش.م.مشركة        
 لٌرة سورٌة 002222222رأسمالها  

 1211لدى مصرف سورٌة المركزي: رقم ال

 27363: سجل تجاري       

 

- 3 - 

 أسس اإلعداد والسٌاسات المحاسبٌة الهامة: -2

 األسس المحاسبٌة والمالٌة المطبقة فً استخراج البٌانات المالٌة: :2.1

  أعدت القوائم المالٌة وفقا لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة والمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة وتفسٌراتها الصادرة

/المتعلق بالتقارٌر المالٌة 34المعٌار المحاسبً الدولً رقم/ وال سٌما عاٌٌر الدولٌةعن اللجنة الدولٌة لتفسٌر الم

 المرحلٌة.

  أعببببدت القببببوائم المالٌببببة وفقببببا لمبببببدأ التكلفببببة التارٌخٌببببة وصببببولها وموجوداتهببببا  واللٌببببرة السببببورٌة هببببً عملببببة

 طنً (.إظهار القوائم المالٌة  وهً العملة الرئٌسٌة للشركة )وهً عملة االقتصاد الو

  إن اوسبببس المالٌبببة والمحاسببببٌة التبببً ٌبببتم إعبببداد وتنظبببٌم الحسبببابات والقبببوائم المالٌبببة بموجبهبببا سبببٌتم مراعاتهبببا

 فً قوائم الدورات القادمة.

 .تراعً الشركة مبدأ االستحقاق فً إثبات إٌراداتها ومصروفاتها 

 ات مجلس النقد والتسلٌف  وبما ٌنسجم ٌتم إعداد البٌانات المالٌة وفقاً لتعلٌمات مصرف سورٌة المركزي وقرار

 مع نظام اإلفصاح الصادر عن هٌئة اووراق واوسواق المالٌة.

  ٌببببببتم تقٌببببببٌم أرصببببببدة العمببببببالت اوجنبٌببببببة حسببببببب نشببببببرة أسببببببعار الصببببببرف الصببببببادرة عببببببن مصببببببرف 

 سورٌة المركزي بتارٌخ إعداد البٌانات.

 التقدٌرات المحاسبٌة:  2.2

 مبدأ أساس على العمل فً لالستمرار الشركة مقدرة مدى بتقدٌردارة الشركة ٌقوم مجلس  إ :مبدأ االستمرارٌة 

 من العدٌد طٌاتها فً تحمل والتً المحٌطة االقتصادٌة والمتغٌرات الظروف من الرغم وعلى .االستمرارٌة
 لدٌها أن من متأكدةالشركة   إدارة فإن المستقبلٌة  التٌقن عدم بحالة المتجلٌة وانعكاساتها السلبٌة المؤشرات
 البٌانات إعداد تم فقد هعلٌ ناءوب,.المنظور المستقبلً المدى فً بالعمل االستمرار على لتساعدها الكافٌة الموارد
 .االستمرارٌة مبدأ أساس على المالٌة

 ما ُتجري الشركة تقٌٌما للتقدٌرات واالجتهادات المحاسبٌة التً تستند إلى الخبرات السابقة إضافة لعوامل أخرى ب

ٌُعتقد أنها معقولة استنادا إلى الظروف الراهنة.  فً ذلك توقعات اوحداث المرتقبة التً 

 السٌاسات المحاسبٌة: 2.3

  التعامالت بالعمالت األجنبٌة: :1-3-2

معامالتهببا بببالعمالت اوجنبٌببة خببالل السببنة علببى أسبباس أسببعار الصببرف السببارٌة فببً تببارٌخ تنفٌببذ الشببركة  تثبببت 

وٌبل أرصبدة الموجبودات والمطلوببات ذات الطبٌعبة النقدٌبة ببالعمالت اوخبرى فبً نهاٌبة السبنة المعاملة  وٌبتم تح

المالٌة على أساس أسعار الصرف السارٌة الوسطٌة فً ذلك التارٌخ والمعلنة من قبل مصرف سورٌة المركبزي  

 .وٌتم تسجٌل اورباح والخسائر الناتجة عن تحوٌل العمالت اوجنبٌة ببٌان الدخل

 االعتراف باإلٌراد والمصروفات:: 2-3-2
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/ عنببد تحقببق عملٌبة بٌببع أو شبراء القطببع اوجنبببً 18ٌبتم االعتببراف بباإلٌراد وفقببا لمعٌببار المحاسببة الببدولً رقبم /

وإتمام هذه العملٌات  وبصورة عامة تقوم الشبركة بباالعتراف بباإلٌرادات عنبدما ٌبتم قٌاسبها بشبكل موثبوق تمامباً 

 وفق مبدأ االستحقاق. 

االعتراف بالمصروفات فور تحققها تبعا للتسبجٌل المحاسببً علبى أسباس االسبتحقاق ولبٌس تبعباً ل سباس ٌتم كما 

النقدي وذلك تماشٌا مع معاٌٌر المحاسبة والتقارٌر المالٌة الدولٌة مبن خبالل أسبس وإطبار إعبداد البٌانبات المالٌبة  

بغببا النظببر لسببداده أو عببدم سببداده حتببى تارٌخببه. والببذي اعتبببر أن التسببجٌل للمصببروفات ٌتحقببق فببور اسببتحقاقه 

وٌتحقق ذلك من التساؤل هل هناك من استحقاق بدفع هذه النفقة فً هذه اللحظة؟ ومنبه ٌبتم اتخباذ القبرار المناسبب 

فببً تحمٌببل النفقببة علببى تكببالٌف الببدورة المالٌببة المعنٌببة مببع مراعبباة ومالحظببة الفتببرة الزمنٌببة العائببد لهببا ذلببك 

 المصروف.

 حكمه: فً وما النقد3-3-2
والحسابات الجارٌبة لبدى  المركزي البنك لدى النقدٌة واورصدة د فً الصندوقالنق على هحكم فً وما النقد ٌشمل

 وباللٌرة السورٌة. المصارف

 : الموجودات الثابتة 4-3-2

 

 خصبم بعبد بهبا المرتبطبة اوخبرى التكبالٌف الٌهبا مضبافا كلفبةتبال الثابتبة الموجودات إثبات أو إظهار ٌتم 

 )الممتلكات والمصانع والمعدات(.IAS-16وفق معٌار المحاسبة الدولً رقم  المتراكم االستهالك

 وٌبتم  اإلنتباجً عمرهبا مبدى   علبى الثاببت القسبط بطرٌقبة الموجبودات الثابتبة  إسبتهالكات احتسباب ٌبتم

 تسجٌل قسط االهتالك فً بٌان الدخل.

 واوعمار اإلنتاجٌة المتوقعة  سنوٌة التالٌةٌتم احتساب االهتالكات وفق النسب ال  : 

 نسبة االستهالك السنوي العمر اإلنتاجً المفترض سنة األصل

 %01 01 وتجهٌزات  أثاث ومفروشات

 األثاث والتجهٌزات: 

 األصل
31/12/2015 31/3/2016 

 التكلفة / لٌرة سورٌة التكلفة / لٌرة سورٌة

 2,958,000 1,812,500 أثاث وتجهٌزات /فرع دمشق

 1,391,000 1,391,000 أثاث وتجهٌزات/فرع درعا

 1,235,000 1,235,000 أثاث وتجهٌزات/فرع حلب

 5,584,000 4,438,500 اإلجمالً

 

 متوقعبة اقتصبادٌة منبافع هنباك ٌكبون ال عنبدما أو اسبتبعاده عنبد باوصبل االعتبراف عبدم ٌبتم 

 بنبد ضبمن البدخل بٌبان فبً تسبجل تبعادسباال عبن جمنتب خسبائر أربباح أو وأي,اسبتخدامه  مبن

 .اوصل فٌها استبعاد تم التً السنة نفس فً أخرى مصارٌف أو إٌرادات



 شام للصرافة ش.م.مشركة        
 لٌرة سورٌة 002222222رأسمالها  

 1211لدى مصرف سورٌة المركزي: رقم ال

 27363: سجل تجاري       

 

- 5 - 

 األصول غٌر الملموسة:5-3-2

  وأٌبة لإلطفباء مخصصبات أٌبة منهبا منبزالً  بالتكلفبة الملموسبة غٌبر الموجبودات ٌبتم إظهبار 

ئهبا إطفا ٌبتمو  الملموسبة ٌبرغ الموجبودات عمبر تقبدٌر ٌبتم و.قٌمتهبا بتبدنً متعلقبة مخصصبات

بٌببان الببدخل وفببق معٌببار  فببً وٌسببجل قٌمببة اإلطفبباء  العمببر هببذا اللخبب الثابببت القسببط بطرٌقببة

 )اوصول غٌر الملموسة(.IAS-38المحاسبة الدولً رقم 

  تمثبببل قٌمبببة الموجبببودات غٌبببر الملموسبببة فبببً الشبببركة قٌمبببة ببببرام  المحاسببببة وٌبببتم إطفائهبببا علبببى

 /% سنوٌاً.20هالكها بقسط ثابت//سنوات وٌتم است5مدار /

 ضرٌبة الدخل: 6-3-2
  تخضببببع أرببببباح الشببببركة لضببببرٌبة دخببببل اورببببباح الحقٌقببببة المحققببببة وفببببق مٌزانٌتهببببا الختامٌببببة السببببنوٌة

% خمببببس وعشببببرون بالمائببببة مببببن أرباحهببببا الصببببافٌة عمببببال 25ونتببببائ  أعمالهببببا وبمعببببدل وحٌببببد قببببدره 

النبببباظم لمكاتببببب  24/4/2006تببببارٌخ  24رقببببم مببببن القببببانون  24بأحكببببام الفقببببرة ب مببببن المببببادة رقببببم 

 عدا إضافات اإلدارة المحلٌة وضرٌبة اإلعمار. وشركات الصرافة فً القطر

  ٌبببتم احتسببباب الضبببرٌبة بعبببد إضبببافة عببببء اسبببتهالك العقبببارات واسبببتبعاد إٌبببرادات الودٌعبببة المجمبببدة لبببدى

كمببببا هببببو مبببببٌن فببببً  غٌببببر المحققببببة فروقببببات التقٌببببٌم أرباح)خسببببائر( وصببببافً اإلسببببالمًبنببببك سببببورٌة 

 ./20اإلٌضاح رقم/

 المؤونات:7-3-2
 /لٌببببرة3120792بمبلببببغ/31/3/2015ورببببباح الفتببببرةقامببببت الشببببركة  باحتسبببباب مؤونببببة ضببببرٌبة دخببببل  

ولبببببببم ٌبببببببتم احتسببببببباب مؤونبببببببة ضبببببببرٌبة وربببببببباح  سبببببببورٌة مبببببببن صبببببببافً رببببببببح الفتبببببببرة  %25 بنسببببببببة

 كمبببا هبببو التقٌببٌم غٌبببر المحققببةبعبببد اسبببتبعاد أثببر فروقبببات  بسببببب تشببكل خسبببارة ضببرٌبٌة 31/3/2016الفتببرة

 ./20مبٌن فً اإلٌضاح رقم/

 تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة:  8-3-2

  أعببببدت القببببوائم المالٌببببة وإٌضبببباحاتها وفقببببا للمعبببباٌٌر الدولٌببببة للتقببببارٌر المالٌببببةIFRS  ووفقبببباً لمعبببباٌٌر
مببببع مراعبببباة  IASCFٌببببة المحاسبببببة الدولٌببببة وتفسببببٌراتها الصببببادرة عببببن لجنببببة معبببباٌٌر المحاسبببببة الدول

 النقاط الهامة التالٌة: 

  ًكشبببركة مسببباهمة مغفلبببة طرحبببت أسبببهمها علبببى االكتتببباب  1/12/2010باشبببرت الشبببركة أعمالهبببا فببب

 العام  وهً مستمرة فً أعمالها.

 اإلفصببباح عبببن ملخبببص السٌاسبببات المحاسببببٌة الهامبببة المسبببتخدمة فبببً إعبببداد بٌاناتهبببا المالٌبببة وسٌاسببباتها 

لفهببببم البٌانببببات المالٌببببة  حٌببببث ٌببببتم إعببببداد البٌانببببات المالٌببببة علببببى أسبببباس اسببببتمرار المحاسبببببٌة اوخببببرى 

 الشركة فً أعمالها واستخدام أساس االستحقاق المحاسبً.

  تمسببببك الشببببركة حسبببباباتها ببببباللٌرة السببببورٌة )العملببببة الوطنٌببببة( وتثبببببت معامالتهببببا بببببالعمالت اوجنبٌببببة

رٌخ تنفٌبببذ المعاملبببة  وٌبببتم تحوٌبببل أرصبببدة خبببالل السبببنة علبببى أسببباس أسبببعار الصبببرف السبببارٌة فبببً تبببا

الموجبببودات والمطلوببببات ذات الطبٌعبببة النقدٌبببة ببببالعمالت اوخبببرى فبببً نهاٌبببة السبببنة المالٌبببة علبببى أسببباس 

أسبببعار الصبببرف السبببارٌة الوسبببطٌة فبببً ذلبببك التبببارٌخ والمعلنبببة مبببن قببببل مصبببرف سبببورٌة المركبببزي  

 ت اوجنبٌة ببٌان الدخل. وٌتم تسجٌل اورباح والخسائر الناتجة عن تحوٌل العمال

 :وفٌما ٌلً أهم تلك المعاٌٌر 
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 )عرا البٌانات المالٌة(.IAS-1معٌار المحاسبة الدولً رقم (1

 )بٌان التدفقات النقدٌة(.IAS-7معٌار المحاسبة الدولً رقم (2

 )الممتلكات والمصانع والمعدات(.IAS-16 معٌار المحاسبة الدولً رقم (3
 )اوصول غٌر الملموسة(.IAS-38 معٌار المحاسبة الدولً رقم (4
)حصببببة السببببهم مببببن اورببببباح(:إن حصببببة السببببهم اوساسببببٌة IAS-33معٌببببار المحاسبببببة الببببدولً رقببببم (5

حالٌببباً هبببً نفسبببها حصبببة السبببهم المخفضبببة لعبببدم قٌبببام الشبببركة بإصبببدار أي أدوات لهبببا تبببأثٌر علبببى 

 حصة السهم.

 )التقارٌر المالٌة المرحلٌة(.IAS-34معٌار المحاسبة الدولً رقم (6
)أثببببار التغٌببببرات فببببً أسببببعار صببببرف العمببببالت اوجنبٌببببة(  IAS-21ر المحاسبببببة الببببدولً رقببببممعٌببببا (7

 وتستخدم ضمن هذا المعٌار المصطلحات التالٌة:

  فبببرق سبببعر الصبببرف:هو الفبببرق ببببٌن قٌمبببة العملبببة اوساسبببٌة حسبببب سبببعر الشبببراء والقٌمبببة الفعلٌبببة

 لسعر البٌع الفعلً من العمالت اوجنبٌة.

 تبادل بٌن عملتٌن.سعر الصرف: هو معدل ال 

  ًالقٌمبببة العادلبببة:هً المبلبببغ البببذي ٌمكبببن مبادلبببة أصبببل ببببه أو سبببداد التبببزام ببببٌن أطبببراف راغببببة فببب

 التعامل على أساس تجاري بحت.

 .العملة اوجنبٌة: هً أي عملة عدا العملة الوظٌفٌة للشركة 

  :شأة.ً عملة البٌئة االقتصادٌة الرئٌسٌة التً تعمل فٌها المنهالعملة الوظٌفٌة 

  البنبببود النقدٌبببة:هً أمبببوال محبببتفظ بهبببا وأصبببول  و إلتزامبببات سبببوف تسبببتلم أو تبببدفع بمببببالغ نقدٌبببة

 ثابتة أو قابلة للتحدٌد.

 :العملة المستخدمة فً عرا البٌانات المالٌة.هعملة العرا ً 

  تقبببوم الشبببركة بإعبببادة تقٌبببٌم العمبببالت اوجنبٌبببة بتبببارٌخ إعبببداد البٌانبببات المالٌبببة بشبببكل ربعببببً و

تبببراف بأرباح)خسبببائر(  فروقبببات التقٌبببٌم ضبببمن  فبببً بٌبببان البببدخل وإظهارهبببا ضبببمن حقبببوق االع

 .الملكٌة فً قائمة المركز المالً تحت بند أرباح )خسائر(مدورة غٌر محققة

 

   :الصندوق والنقد المحلً فً الطرٌق-3

 و تستعمل ً فً الطرٌقوالنقد المحل باللٌرة السورٌة وتمثل قٌمة النقد المحلً الموجود فً صنادٌق الشركة
 إلى إضافة بالمؤسسة المتعلقة النفقات لدفع المشتراة وكذلك اوجنبٌة العمالت قٌمة لدفع الحساب هذا أرصدة

 :باللٌرة السورٌة وتفصٌلها الثابتة الموجودات مشترٌات

           

 

 

 

    :صندوق العمالت األجنبٌة-4

 13/3/2016 13/12/5201 الحساب

 72,553,214 65,043,094 صندوق دمشق/رئٌسً

 75,188,500 87,073,399 لً فً الطرٌقالنقد المح

 714,741,471 493,116,152 المجموع
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وٌمثل رصٌد صندوق بها  للمتاجرة المؤسسة بها تحتفظ التً اوجنبٌة بالعمالت النقدٌة اووراق الحساب هذا فً ٌسجل
 :العمالت اوجنبٌة لدى فرع دمشق

 العملح ساباسم الذ

13/31/1132 13/11/1132 

 الرصيذ تالعملح

 األجىثيح 

السعر 

الىسطي 

دسة وشرج 

مصرف 

سىريح 

 المركزي

 القيمح 

 تالليراخ السىريح

 الرصيذ تالعملح

 األجىثيح 

السعر 

الىسطي 

دسة وشرج 

مصرف 

سىريح 

 المركزي

 القيمح 

 تالليراخ السىريح

 USD 534,268.00 336.67 179,872,008 86,526.00 442.87 38,319,770 دوالر أمرٌكً

 KWD - - 0 70.00 1,466.94 102,686 دٌنار كوٌتً/جدٌد

 AED - - 0 8,500.00 120.57 1,024,845 درهم اماراتً

 المجمىع
   

370,171,111 
  

10,777,111 

  :الحسابات الجارٌة لدى المصارف-5

 العملح المصرف

13/31/1132 13/11/1132 

الرصيذ 

تالعملح 

 األجىثيح

السعر الىسطي 

دسة وشرج 

مصرف سىريح 

 المركزي

 القيمح

 تالليراخ السىريح 

الرصيذ 

تالعملح 

 األجىثيح

السعر 

الىسطي 

دسة وشرج 

مصرف 

سىريح 

 المركزي

 القيمح

 تالليراخ السىريح 

 SYP - - 26,486 - - 26,486 مصرف بٌمو السعودي الفرنسً/جاري

 SYP - - 9,370 - - 9,370 يمصرف الدولً االسالمً/جار

 مجمىع الذساتاخ الجاريح لذي المصارف
   

35,856 
  

35,856 

 ٌضاف عوائد محققة غٌر مستحقة القبا
    عن الودٌعة المجمدة 

473,600 
  

873,600 

 اجمالي  الذساتاخ الجاريح لذي المصارف
   

210,722 
  

010,722 

 :شٌكات ووسائل دفع محررة مشتراة -6

   واوفراد المؤسسات أو المصارف من الصرافة مؤسسة تشترٌها التً والحواالت الشٌكات مبالغ حساب كل فً ٌسجل
 علٌها ٌومً جرد وتقوم الشركة بإجراء   عمل ٌومً أقصاها مدة خالل والحواالت الشٌكات هذه قٌم تسوى أن ٌجب

 تسدٌدها: ومالحقة

 العملح الثيان

13/31/1132 13/11/1132 

يذ تالعملح الرص

 األجىثيح

السعر الىسطي 

دسة وشرج مصرف 

 سىريح المركزي

 القيمح

 تالليراخ السىريح 

الرصيذ تالعملح 

 األجىثيح

السعر 

الىسطي 

دسة وشرج 

مصرف 

سىريح 

 المركزي

 القيمح

 تالليراخ السىريح 

 USD 1 1 1 0;0777;17=2 8821<; ;97<<170=0 شركة العالونة للصرافة

 >SYP 1 1 897<=17:29 1 1 ;7;1:7<2 الت المالٌةشركة الهرم للحوا

 المجمىع
   

72,101,212 
  

11,217,130 
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  :الثابتة المادٌة قٌمة الموجودات صافً -7

 : الشركة فً دمشق ودرعا وحلب عومن أثاث وتجهٌزات وحواسب لفر الثابتة المادٌة تتكون الموجودات

 الثيان التاريخ
 التكلفح 

 تذايح الفترج

 خ إضافا

خالل 

 الفترج

 التكلفح 

 وهايح الفترج

معذل 

 االهتالك
اهتالك  مجمع اهتالك

 الفترج

 مجمع اهتالك
 القيمح الصافيح

 وهايح الفترج تذايح الفترج قسط ثاتد

2015/12/31 
 2,662,712 (1,775,788) (442,038) (1,333,750) %10 4,438,500 64500 4,374,000 أثاث وتجهيزاث ودىاسب

 4,438,500 64500 4,374,000 المجمىع
 

(1,333,750) (442,038) (1,775,788) 2,662,712 

 الثيان التاريخ
 التكلفح 

 تذايح الفترج

 إضافاخ 

خالل 

 الفترج

 التكلفح 

 وهايح الفترج

معذل 

 االهتالك
اهتالك  مجمع اهتالك

 الفترج

 مجمع اهتالك
 القيمح الصافيح

 هايح الفترجو تذايح الفترج قسط ثاتد

2016/3/31 
 3,668,612 (1,915,388) (139,600) (1,775,788) %10 5,584,000 1145500 4,438,500 أثاث وتجهيزاث ودىاسب

 5,584,000 1145500 4,438,500 المجمىع
 

(1,775,788) (139,600) (1,915,388) 3,668,612 

  :غٌر المادٌة الثابتة الموجودات قٌمة صافً -8 

 : لفروع الشركة فً دمشق ودرعا وحلبالموجودات الثابتة غٌر المادٌة من برام  محاسبة  تتكون

 الثيان التاريخ
 التكلفح 

 تذايح الفترج

 إضافاخ 

 خالل الفترج

 التكلفح 

 وهايح الفترج

 مجمع اهتالك معذل االهتالك
 اهتالك الفترج

 مجمع اهتالك
 القيمح الصافيح

 وهايح الفترج تذايح الفترج قسط ثاتد

2015/12/31 

برامج 

 مذاسبت
1,140,000 0 1,140,000 20% (665,000) (209,000) (874,000) 266,000 

 1,140,000 0 1,140,000 المجمىع
 

(665,000) (209,000) (874,000) 266,000 

 الثيان التاريخ
 التكلفح 

 تذايح الفترج

 إضافاخ 

 خالل الفترج

 التكلفح 

 وهايح الفترج

 مجمع اهتالك ذل االهتالكمع
 اهتالك الفترج

 مجمع اهتالك
 القيمح الصافيح

 وهايح الفترج تذايح الفترج قسط ثاتد

2016/3/31 

برامج 

 مذاسبت
1,140,000 0 1,140,000 20% (874,000) (38,000) (912,000) 228,000 

 1,140,000 0 1,140,000 المجمىع
 

(874,000) (38,000) (912,000) 228,000 

 

 :الموجودات األخرى-9
 

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة  

 2016/03/31 2015/12/31 الحساب
 437,625 694,784 نفقات مدفوعة مقدماً 

 437,625 694,784 المجموع
 
 
 
 
 

 تفصٌل النفقات المدفوعة مقدماً   

 2016/03/31 2015/12/31 الحساب
 20,956 28,115 فرع دمشق-تأمٌن مقدم 

ً اٌ  416,669 666,669 فرع دمشق-جار مدفوع مقدما
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  437,625 694,784 المجموع

 مقابل رأس المال: احتٌاطً نقدي لدى المصارف -01

  من رأس 25تجمٌد  تم 24/4/2006 تارٌخ 24 من قانون تنظٌم مهنة الصرافة رقم /د/الفقرة  أحكامحسب %
لدى بنك  ل.س /62,500,000لمبلغ المجمد وقدره/ا وأودع/ ملٌون لٌرة سورٌة 250مال الشركة البالغ /

 . اإلسالمًسورٌة الدولً 

 ىعلبى رهبن المقبر الرئٌسبً للشبركة القبائم علب 3882/161وافق مصرف سورٌة المركبزي بموجبب كتاببه رقبم 
سببٌنما السببفراء وذلببك لصببالح بنببك سببورٌة الببدولً  أٌببار جانببب29شببارع–سبباروجة  -دمشببق251/13العقببار رقببم

% مبن قٌمبة الودٌعبة المجمبدة 33السبتبدال نسببة 13/11/2012بتارٌخ استصداره كفالة مصرفٌة االسالمً لقاء
 ./ل.س41,875,000أصبحت قٌمة الودٌعة مبلغ/بذلك و ( ل.س 20,625000أي ما ٌعادل مبلغ)

 مبببن قٌمبببة 25/ ل.س نسببببة 754,000بمبلبببغ/ 2015قامبببت الشبببركة بزٌبببادة الودٌعبببة المجمبببدة خبببالل عبببام %
/لٌببرة سببورٌة وبببذلك أصبببحت قٌمببة 3,015,452والبببالغ / 31/12/2014قببانونً المشببكل بتببارٌخ االحتٌبباطً ال
 .31/3/2016ولغاٌة الفترة 31/12/2015/ لٌرة سورٌة لغاٌة42,629,000الودٌعة مبلغ/

 :قٌم برسم الدفع ألجل قصٌر وحسابات دائنة مختلفة-11 

 

 العملة البٌان

31/12/2015 31/03/2016 

عملة الرصٌد بال
 األجنبٌة

السعر 
الوسطً 

حسب نشرة 
مصرف 
سورٌة 
 المركزي

 القٌمة
 باللٌرات السورٌة 

الرصٌد بالعملة 
 األجنبٌة

السعر 
الوسطً 

حسب نشرة 
مصرف 
سورٌة 
 المركزي

 القٌمة
 باللٌرات السورٌة 

 SYP - - 0 - - 2,332,467 حواالت واردة لم تسلم اساس

 USD 236,347.05 336.67 79,570,961 48,513.39 442.87 21,485,125 حواالت واردة لم تسلم

 USD 16,161.69 336.67 5,441,157 - - 0 شركة العالونة للصرافة

 SYP - - 2,806,121 - - 3,174,800 تامٌن على المستوردات

 SYP - - 33,364,665 - - 33,364,665 (20)اٌضاحمؤونة ضرٌبة دخل

 المجموع
   

121,182,904 
  

570,357,60 

 
 

 الغٌر من الصرافة مؤسسة إلى تصل التً الحواالت قٌمة الحساب هذا فً ٌسجل :الدفع وأوامر حواالت 
 مؤسسة تصدرها التً الحواالت قٌمة الحساب هذا فً ٌسجل كما   آخرٌن إلى أشخاص الدفع والمتوجبة
 . الغٌر لصالح الصرافة

 لى الشركة من المراسل )سواء كان خارجٌا أو داخلٌا(  فٌما ٌخص الحواالت التً لم تسلم فهً حواالت واردة إ
وٌظهر هذا الحساب الحواالت التً لم ٌتم تسلٌمها ولٌس علٌها أي عملٌة تسوٌة  وٌتم تقٌٌمها حسب وسطً 

 أسعار مصرف سورٌة المركزي بتارٌخ إعداد البٌانات. 
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  مطلوبات أخرى: -21

 
 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

 2016/3/31 2015/12/31 الحساب

 0 150,000 اتعاب محاسب قانونً مستحقة وغٌر مدفوعة

 24,197 36,612 ضرٌبة دخل  على الرواتب مستحقة وغٌر مدفوعة

 28,781 28,281 تامٌنات اجتماعٌة مستحقة وغٌر مدفوعة

 52,978 214,893 المجمىع

 :وحقوق الملكٌة رأس مال الشركة-31

 مائتان وخمسون ملٌون لٌرة سورٌة مقسما على  ل.س/250,000,000/ بمبلغ رأس مال الشركة حدد
% من 50وقد اكتتب المؤسسون بنسبة  قٌمة السهم الواحد خمسمائة لٌرة سورٌة  اسمً سهم /500.000/

رأس المال وتم طرح النسبة الباقٌة على االكتتاب العام للجمهور حٌث تم تغطٌة رأس المال بكامله من قبل 
 . المساهمٌن

 /قررت الهٌئة العامة غٌر العادٌة تعدٌل القٌمة 2011لعام29/ من قانون الشركات رقم91عمالً بأحكام المادة
/سهم وٌتم حالٌاً إجراءات 2,500,000اوسهم/ عدد /ل.س وٌصبح100/ل.س الى/500االسمٌة للسهم من /

 الٌة أصوالً.التعدٌل والحصول على موافقات وزارة االقتصاد وهٌئة اووراق واوسواق الم

 :ًمن صافً الربح وقبل الضرٌبة حسب 10ٌتم تشكٌل االحتٌاطً القانونً  بنسبة  االحتٌاطً القانون %

وبعد استبعاد فروقات  وبموجب النظام اوساسً للشركة 2011لعام  29من قانون الشركات رقم 197المادة 
 :واوسواق المالٌة السورٌة ووراقاالصادر عن هٌئة 15/2/2015تارٌخ 12التقٌٌم عمالً بالتعمٌم رقم

 لٌرة سورٌة  

 110,849,332 قبل الضرٌبة 31/12/2015أرباح)خسائر( 

  6,801,660      ٌنزل أرباح)خسائر( فروقات التقٌٌم  غٌر محققة

 117,650,992 الضرٌبة واستبعاد  فروقات التقٌٌم    قبلأرباح )خسائر( الفترة  

 11,765,099 %10احتٌاطً قانونً

 3,015,452 1/1/2015رصٌد بداٌة الفترة

 14,780,551 2015-12-31رصٌد االحتٌاطً القانونً فً  نهاٌة الفترة

 
 :تقوم و فروقات تقٌٌم القطعأثر تمثل صافً الربح أو الخسارة بعد استبعاد  أرباح)خسائر( مدورة محققة

اب الفرق بٌن وسطً سعر البٌع ووسطً الشركة باحتساب اورباح المحققة)فروقات الصرف( من خالل حس
 :الفعلً( مضروباً بالكمٌة المباعةالكلفة)سعر الشراء 

 
 
 

 
 لٌرة سورٌة

 2015/12/31 الحساب

 12,882,144 رصٌد بداٌة الفترة

ٌضاف:أرباح محققة بعد استبعاد أثر فروقات التقٌٌم  
 واالحتٌاطً القانونً

72,521,228 
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 85,403,372 31/3/2016و31/12/2015رصٌد 

 

 :أرباح)خسائر( مدورة غٌر محققة  

 تقوم الشركة  و2008لعام362تمثل صافً فروقات تقٌٌم القطع حسب قرار مجلس النقد والتسلٌف رقم
 باحتساب اورباح غٌر المحققة)فروقات التقٌٌم( من خالل حساب الفرق بٌن سعر التقٌٌم ووسطً الكلفة

  نهاٌة الفترة )سعر الشراء الفعلً( مضروباً برصٌد

  ٌتم ترصٌد القطع اوجنبً الموجود فً الصنادٌق والمصارف ولدى المراسلٌن  وٌجري تقٌٌمه حسب التكلفة

الفعلٌة. وٌعاود تقٌٌمه حسب وسطً نشرة مصرف سورٌة المركزي بتارٌخ إعداد البٌانات وبأخذ الفرق بٌن 

ٌة  فٌظهر فروقات تقٌٌم تكون اٌجابٌة القٌمة حسب وسطً نشرة مصرف سورٌة المركزي والقٌمة الفعل

 عندما ٌكون التقٌٌم لدى المركزي أعلى من التقٌٌم الفعلً وٌكون سالبا بالعكس

  :محققة صرففروقات  )خسائر( صافً أرباح-14 
 

 
 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

 2016/3/31 2015/3/31 الذساب

 2,923,696 8,113,450 محققة فروقات صرف اٌجابٌةأرباح 

  2,923,696  8,113,450 المجمىع

 
 محققةالغٌر صافً أرباح)خسائر( فروقات التقٌٌم-51

  31/12/5201لغاٌةمحققة ال غٌر فروقات التقٌٌم أرباح)خسائر(  جدول احتساب 

     
 المبالغ/لٌرة سورٌة

 المجموع العملة االجنبٌة
 وسطً 
 الشراء

 القٌمة
 األساسبعملة  

 وسطً 
نشرة 
 البنك

 القٌمة 
 األساسبعملة 

أرباح)خسائر( 
غٌر  فروقات التقٌٌم
 المحققة

 (6,801,660) 95,318,434.60 336.67 102,120,094.46 360.69384 283,121.26 دوالر امرٌكً

 102,120,094 المجمىع
 

95,318,435 (6,801,660) 

 
 

  31/3/5201لغاٌة محققةال غٌرفروقات التقٌٌم  )خسائر(أرباح جدول احتساب: 
 

 المصارف الصنادٌق لعملةا
 حواالت

 و اوامر دفع 
 وسائل 

 دفع محررة
 المجموع عموالت

 وسطً
 الشراء 

 القٌمة بعملة 
 س .االساس ل

وسطً 
 نشرة البنك

 القٌمة بعملة
 .ساالساس ل 

 117,097.00 دوالر امرٌكً
 

(66,732.00) 305,786.00 
 

356,151.00 206.78988 73,648,422.55 228.36 81,330,642.36 

 20.00 دٌنار كوٌتً
    

20.00 697.30498 13,946.10 759.7 15,194.00 

 المجموع
       

73,662,369 
 

81,345,836 

فروقات )خسائر(أرباح 
        غٌر المحققة التقٌٌم

7,683,468 
  

 االجمالً
       

81,345,836 
 

81,345,836 

 
 
 

  31/3/6201لغاٌة محققةالرغٌ فروقات التقٌٌم أرباح)خسائر( جدول احتساب: 
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 الصنادٌق العملة
المصار

 ف
 حواالت

 و اوامر دفع 
 وسائل 

 دفع محررة
 المجموع عموالت

 وسطً
 الشراء 

 القٌمة بعملة 
 س .االساس ل

وسطً نشرة 
 البنك

 القٌمة بعملة
 .ساالساس ل 

 86,526.00 دوالر امرٌكً
 

171,337.39 (48,513.39) 
 

209,350.00 398.44 83,413,414.00 442.87 92,714,834.50 

 70.00 دٌنار كوٌتً
    

70.00 1302.96 91,207.20 1466.94 102,685.80 

 8,500.00 درهم اماراتً
    

8,500.00 113.77 967,045.00 120.57 1,024,845.00 

 المجموع
       

84,471,666 
 

93,842,365 

أرباح 
فروقات )خسائر(

 غٌر المحققة التقٌٌم
       

9,370,699 
  

 االجمالً
       

93,842,365 
 

93,842,365 

 
 
 عموالت مقبوضة:-61

وال ٌوجد  /لٌرة سورٌة وتمثل قٌمة عموالت محققة باللٌرة السورٌة2,404,016مبلغ/31/3/2016بلغت لغاٌة الفترة
 .31/3/2015رصٌد لها فً

 عموالت مدفوعة: -71
وال ٌوجد  باللٌرة السورٌة مدفوعةٌرة سورٌة وتمثل قٌمة عموالت /ل3,752,438مبلغ/31/3/2016لغت لغاٌة الفترةب

 .31/3/2015رصٌد لها فً
 بالمائة واحد تصل حتى اوجنبٌة بالعملة والمحولة الصادرة الحواالت على مقبوضة عمولة استٌفاء ٌتم

 وهً علٌه المسحوب للمراسل الخارجً كاملة العمولة أو منها جزء دفع ٌتم دوالر 10 أدنى وبحد
 والطلب العرا حسب المدفوعة العموالت

 
 :العاملٌن لدى الشركة رواتب وأجور وتعوٌضاتتمثل  :رواتب وأجور وتعوٌضات -81
  

 الحساب
2015/03/31 2016/03/31 

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

 712,500 660,000 رواتب العاملٌن

 360,000 120,000 تعوٌضات العاملٌن

 1,072,500 780,000 ور والتعوٌضاتإجمالً الرواتب واألج

 
 
 
 
 

 مصارٌف إدارٌة وعامة:-19
 

 الحساب
2015/03/31 2016/03/31 

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
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 250,000 250,000 االٌجارات

 287,650 257,975 اصالح وصٌانة

 624,863 828,324 رسوم وضرائب

 38,145 67,065 قرطاسٌة ومطبوعات

 86,893 94,600 برٌد وبرق وهاتف

 7,159 7,159 تأمٌن على الموجودات

 30,566 51,129 ومٌاه كهرباء

 394,428 16,020 مصارٌف نثرٌة مختلفة

 66,276 251,393 دعاٌة واعالن

 391,000 306,400 محروقات

 69,358 78,513 تأمٌنات اجتماعٌة/حصة رب العمل

 2,059 558,000 مخالفات وغرامات للمركزي

 2,248,397 2,766,578 اريف االداريح والعامحإجمالي المص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (السىريت اثبالليرضرٌبة الدخل على األرباح: )-11
2015/3/31 2016/3/31 2015/12/31 

 

 صافي الربخ قبل الضريبت 110,849,332 7,847,476 12,483,165
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 ينزل خسائر مدورة مذققت - - -

 
 سىريت اإلسالمي الىديعت لدي بنكينزل إيراداث  (1,600,000) (400,000)

 ينزل فروقاث تقييم ايجابيت - (9,370,699) -

  
 يضاف فروقاث تقييم سلبيت 6,801,660

 الرتخ الخاضع للضريثح 116,050,992 (1,923,223) 12,483,165

 الضريبت قيمت %25 29,012,750 0 3,120,792

 
 مذليت إدارة %10 2,901,275 0

 
% من الضريبت9بت إعمارضري 1,450,640 0  

 مجموع الضرٌبة 33,364,665 0 3,120,792

 
  

 : )بالليراث السىريت( :السهم خسارة()ربحٌة-13

 13/11/1132 13/11/1132 الثيان

 :;78;8>7; 7;77:277= صافي أرباح)خسارة( الفترة بعد الضريبت

 9117111 9117111 عدد األسهم

 =تخ)خسارج( الفترجدصح السهم األساسيح والمخفضح مه ر

 صافي ارباح)خسائر( الفترة بعد الضريبت/علً عدد األسهم
18.72 15.69 

   
 13/11/1132 13/11/1132 الثيان

 :;78;8>7; 7;77:277= صافي أرباح)خسارة( الفترة بعد الضريبت

 (==:17;77=) (>:778>:7;) ينزل <صافي أرباح)خسائر( فروقاث التقييم غير المذققت

 (3,211,111) 3,271,012,1 أرتاح)خسارج( الفترج  المذققح تعذ الضريثحصافي 

 9117111 9117111 عدد األسهم

 =دصح السهم األساسيح والمخفضح مه رتخ)خسارج( الفترج المذققح

 )خسائر( الفترة المذققت /علً عدد األسهمأرباحصافي  
3.36 (3.05) 

 تبرة هبً نفسبها الحصبة اوساسبٌة لعبدم قٌبام الشبركة بإصبدار أي إن الحصة المخفضة للسهم من ربح )خسارة( الف

 .أدوات قد ٌكون لها تأثٌر على الحصة اوساسٌة من الربح)الخسارة( عند تحوٌلها

 

  حالٌببباً بالحصبببول علبببى الموافقبببات الالزمبببة أصبببوالً مبببن وزارة االقتصببباد  لتعبببدٌل قٌمبببة السبببهم الشبببركة تقبببوم

/ مببن قببانون 91/سببهم عمببالً بأحكببام المببادة/2,500,000السببهم/ٌصبببح عببدد ل/ل.س 100/ل.س إلببى/500مببن/

 .2011لعام29الشركات رقم

 

 






