










م.م.شركة األدھم للصرافة ش

١٨من ١صفحة 

٣١/١٢/٢٠١٠حول القوائم المالیة كما في إیضاحات

:وأعمالھاالشركةتأسیس-١-

تاریخ٤ب/نم/٤١٥رقمتم الترخیص كشركة مساھمة مغفلة بموجب قرار مجلس النقد والتسلیف-
الجمھوریة العربیة في الصیرفةالناظم لمھنة٢٠٠٦لعام ٢٤وفق أحكام القانون رقم ١١/٨/٢٠٠٨

توقراراالنقد والتسلیفعن مجلسأحكام التعلیمات التنفیذیة المتعلقة بھ والصادرةووفق السوریة
تاریخ/١٠٧٦/والتجارة بقرارھا ذي الرقم االقتصاد موافقة وزارةوبموجبمصرف سوریة المركزي

٢٠٠٨/ ٢٧/٧.
ةالباقینسبة الطرحوتمملیون لیرة سوریة/ ٢٥٠/من رأس المال البالغ % ٣٠المؤسسون بنسبة اكتتب-

.المساھمینحیث تم تغطیة رأس المال بكاملھ من قبلللجمھور على االكتتاب العام
٢٩دمشق شارعمركزھا الرئیسي٢٠٠٦لعام ٢٤لقانون لوفقًا أعمال الصرافةغایة الشركة ممارسة-

.أیار
:على النحو التاليمن خمسة أعضاء مكونالشركة مجلس إدارة-

رأسمساھمةنسبةالجنسیةالصفةسماال
المال

%١٠عربي سوريرئیس المجلسقنطقجياد حالق ـــالسید عم
%١٠عربي سورينائب رئیس المجلساهللا حالق قنطقجيالسید عبد
%١٠عربي سوريعضوالق قنطقجير حــــالسید عم

%١٠عربي سوريعضوطقجيحالق قنالسید محمود
%١٠عربیة سوریةعضوعویربثینةالسیدة 

لدى سجل الصیارفة وفي١٦/٢/٢٠٠٩تاریخ١٥٦٩١سجلت الشركة في السجل التجاري بدمشق برقم-
.١/٣/٢٠٠٩وباشرت أعمالھا بتاریخ/١٠/برقم مصرف سوریة المركزي

ةمباشرالتاریخ عددھا ھا مقراتالشركة فروع -

١١/٠٣/٢٠٠٩أیار ٢٩. شفرع دمشق
١١/١١/٢٠٠٩القوتلي. شفرع حماة

١١/١١/٢٠٠٩ھاشم أتاسي. شفرع حمص
١١/٠٢/٢٠١٠الثورة. شفرع طرطوس

:ر المالیةتطبیق المعاییر الدولیة للتقاری-٢

لمعاییر المحاسبة الدولیة وفقًاوIFRSsوفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیةوإیضاحاتھاأعدت القوائم المالیة 
/١/معیار المحاسبة الدولي رقموبخاصةIASCFوتفسیراتھا الصادرة عن لجنة معاییر المحاسبة الدولیة

مع .األجنبیةصرف العمالت أسعارآثار التغیرات في (/٢١/الدولي رقم عیار موال،)عرض البیانات المالیة(
:النقاط الھامة التالیةمراعاة 

وھي ،أسھمھا على االكتتاب العامطرحت مغفلةمساھمةكشركة١/٣/٢٠٠٩فيھاأعمالالشركة باشرت -
.مستمرة في أعمالھا



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

١٨من ٢صفحة 

المحاسبیة تھاالمالیة وسیاساھاإعداد بیاناتلسیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة فيااإلفصاح عن ملخص -
ستمرار الشركة في أعمالھا احیث یتم إعداد البیانات المالیة على أساس ،لفھم البیانات المالیةاألخرى 

.ستخدام أساس االستحقاق المحاسبياو
بالعمالت األجنبیة خالل السنة ھاوتثبت معامالت) ةطنیالعملة الو(تمسك الشركة حساباتھا باللیرة السوریة-

ریخ تنفیذ المعاملة، ویتم تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات على أساس أسعار الصرف الساریة في تا
ذات الطبیعة النقدیة بالعمالت األخرى في نھایة السنة المالیة على أساس أسعار الصرف الساریة الوسطیة 
في ذلك التاریخ والمعلنة من قبل مصرف سوریة المركزي، ویتم تسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن 

.ت األجنبیة ببیان الدخلتحویل العمال

:المحاسبیة والمالیة المطبقة في استخراج البیانات المالیةألسسا-٣

عاییر الدولیة إلعداد لمعاییر المحاسبة الدولیة والمالقوائم المالیة وفقا أعدت :إعداد البیانات المالیة-
.ییر الدولیةوتفسیراتھا الصادرة عن اللجنة الدولیة لتفسیر المعاالمالیة التقاریر

:التطبیقأسس-
 عملة ھي واللیرة السوریة،ألصولھا وموجوداتھاأعدت القوائم المالیة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة

.)وھي عملة االقتصاد الوطني(للشركةالعملة الرئیسیةوھي ،المالیةائم وإظھار الق
 لصادرة عن مصرف تقییم أرصدة العمالت األجنبیة حسب نشرة أسعار الصرف ایتم

.المركزي بتاریخ إعداد البیانات الختامیةسوریة
 الحسابات والقوائم المالیة بموجبھا سیتم وتنظیمتم إعدادیإن األسس المالیة والمحاسبیة التي

.القادمةالدوراتمراعاتھا في قوائم
 إیراداتھا ومصروفاتھاإثباتتراعي الشركة مبدأ االستحقاق في.
تعلیمات مصرف سوریة المركزي وقرارات مجلس النقد والتسلیفلًالبیانات المالیة وفقاإعدادتم ی ،

.الصادر عن ھیئة األوراق واألسواق المالیةاإلفصاحوبما ینسجم مع نظام 

:الثابتة المادیةاألصول-أ

/١٢٩،٧٠٥،٠٠٠/الفعلیةوبلغت قیمتھا حسب الكلفة ،وحمصةالشركة بدمشق وحماقرات شراء متم
دة ثمنا لھذه المسدالمبالغبسعر التكلفة التاریخي ویشملھاوتم تسجیلس.ل

وتم تسجیل جمیع مصاریف التصلیحات والصیانة .وكافة المصاریف التي دفعت القتنائھاالعقارات
.الدخلاألخرى عند تكبدھا في بیان

:األصول الثابتة المادیة التي تم شراؤھا ھي

:العقارات

س.ل/التكلفةتاریخ الشراءنالبیا
٢٨/٣/٢٠٠٩٦٠،٠٢٥،٠٠٠)مركز الشركة الرئیسي(أیار ٢٩رع عقار بدمشق شا

٢٨/٣/٢٠٠٩٢٩،٦٨٠،٠٠٠مقابل دار الحكومةحماةساعة قربحماةعقار 
٢١/٧/٢٠١٠٤٠،٠٠٠،٠٠٠عقار حمص شارع ھاشم االتاسي

١٢٩،٧٠٥،٠٠٠جمالي اإل



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

١٨من ٣صفحة 

:اتاألثاث والتجھیز

س.ل/التكلفةالبیان
٢،٩٩١،٨٤٨فرع دمشق/أثاث وتجھیزات 

٣٤٥،٦٩٠حماةفرع /وتجھیزاتأثاث

١،٩٦٥،٤٥٠فرع حمص/أثاث وتجھیزات

١،٣٩٠،٧٥٠فرع طرطوس/أثاث وتجھیزات

٣٨٥،٦٥٠دمشق/المكتب الثاني للشركة/أثاث وتجھیزات

٧،٠٧٩،٣٨٨اإلجمالي

:النسب السنویة التالیةالكات وفقتیتم احتساب االھ

نسبة االستھالك السنويالعمر اإلنتاجي المفترض سنةاألصل
%٢٠٥المباني

%٥٢٠أدوات وتجھیزات مكتبیة

%٥٢٠أثاث ومفروشات

%٥٢٠البرامج المحاسبیة

:الدخلضریبة-ب

ونتائج السنویة ا الختامیة لضریبة دخل األرباح الحقیقة المحققة وفق میزانیتھالشركة أرباحھاتخضع 
عمال بأحكام الفقرة ب الصافیةھااحأربمنوعشرون بالمائةخمس%٢٥قدرهوحیدوبمعدلأعمالھا

لمكاتب وشركات الصرافة في القطرالناظم ٢٤/٤/٢٠٠٦تاریخ٢٤رقمالقانونمن ٢٤من المادة رقم 
على تالك الجاريھاستبعاد االر المدورة وتنزیل الخسائبعدالدخل احتساب ضریبة بیان كیفیةوقد تم 

.٢٢رقم باإلیضاحمبین كما ھوضمن النفقاتتالكاتھبند االمن مبانيال



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

١٨من ٤صفحة 

:المؤونات-ج

معامالتھالبدایة ًانظرمؤونات أیة تشكیلفلم یتطلب عملھا ونشاطھاأن الشركة في بدایات نشاطھابما 
عنمحتملة الدفعأعباءمؤونة لمواجھة باستثناء تشكیل.تطلب ذلكیماولعدم وجود 

.٢٠١٠األرباح الصافیة للدورة المالیة لعامعن ضریبة الدخل 

:والمصروفاتاالعتراف باإلیراد -د

شراء القطعأو عند تحقق عملیة بیع / ١٨/معیار المحاسبة الدولي رقموفقا لیتم االعتراف باإلیراد -
بشكل باإلیرادات عندما یتم قیاسھاورة عامة تقوم الشركة باالعترافوبص،ھذه العملیاتوإتماماألجنبي

.وفق مبدأ االستحقاقموثوق تمامًا
عًاتباالستحقاق ولیساالعتراف بالمصروفات فور تحققھا تبعا للتسجیل المحاسبي على أساسكما تم-

إعدادارمن خالل أسس وإطولیةمعاییر المحاسبة والتقاریر المالیة الدتماشیا مع لألساس النقدي وذلك 
أو عدم دادهلساستحقاقھ بغض النظر رفووالذي اعتبر أن التسجیل للمصروفات یتحقق،البیانات المالیة

؟ھذه النفقة في ھذه اللحظةویتحقق ذلك من التساؤل ھل ھناك من استحقاق بدفع.سداده حتى تاریخھ
مع مراعاة ومالحظة تكالیف الدورة المالیة المعنیةقة علىومنھ یتم اتخاذ القرار المناسب في تحمیل النف

.المصروفذلكالفترة الزمنیة العائد لھا

:التقدیرات واالجتھادات المحاسبیة ذات األھمیة-٤-

عوامل أخرى بما إضافة لالسابقة اتالتي تستند إلى الخبرجري الشركة تقییما للتقدیرات واالجتھادات المحاسبیة ُت
.الراھنةعتقد أنھا معقولة استنادا إلى الظروفتوقعات األحداث المرتقبة التي ُیفي ذلك 

:الصندوق والنقد المحلي في الطریق-٥-

:باللیرة السوریةھاتوتفصیالس.ل/ ٤١،١٦٧،٩٩٢/ت أرصدتھبلغ

٣١/١٢/٢٠١٠٣١/١٢/٢٠٠٩
٢،٤٥٨،٧٨٢١٠،٣٦٠،٢٣٢رئیسي/صندوق دمشق
٧،٠٢٢،١٨٩٢،١٥٣،١٢٠صندوق حمص

٢١،٤٦١،٠٢٦١٩،٠٢٣،٩٧٩صندوق حماة
١٠،٢٢٥،٩٩٥٠صندوق طرطوس

٩٩٢،١٦٧،٤١٣١،٥٣٧،٣٣١المجموع



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

١٨من ٥صفحة 

:صندوق العمالت األجنبیة-٦
:وتفصیلھس.ل/٥٣٨,٥٧٧,٣٦/رصیده بلغ

لعملةا

٣١/١٢/٢٠١٠٣١/١٢/٢٠٠٩

الرصید
بالعملة األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة 

مصرف
سوریة 

كزيالمر

س.ل/القیمة
الرصید
بالعملة 
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة 

مصرف 
وریة س

المركزي

س.ل/ القیمة

٣٨٩،٢٣٦٫١٩٤٦٫٨٥١٨,٢٣٥,٧١٥٫٥١،١٤٠،٠٥٢٤٦٥٢،٠٤٣،٣٧٤دمشق/دوالر أمریكي

٨٦،٤٠٠٤٦٫٨٥٤,٠٤٧,٨٤٠٤٥،٧٧٢٤٦٢،٠٨٩،٤٩٢حمص/دوالر أمریكي

٢٠٦،٨٥٠٫٥٦٤٦٫٨٥٩,٦٩٠,٩٤٨٫٧٣٦٢٥٧،٧١٨٤٦١١،٧٦٤،٨٢٧حماة/دوالر أمریكي

٣٥,٩٨٦٤٦٫٨٥١,٦٨٥,٩٤٤٫١٠٠٠طرطوس/أمریكيدوالر 

٥,٥٨٥٦١٫٩٩٣٤٦,٢١٤٫١٥١،٣٧٠٦٦٩٠،٢٢٨دمشق/ یورو 

٣,٠٠٠٦١٫٩٩١٨٥,٩٧٠٠٠٠حمص/یورو

٥٥٠٦١٫٩٩٣٤,٠٩٤٫٥٠٠٠طرطوس/یورو

٠٠٢٠٠٤٩٩،٨٧٣حماة/یاباني

٢٣٥٧٢٫٣٦٦١٧,٠٠٦٫٠١٠٠٠دمشق/إسترلیني

١,٠٥٠٤٦٫٨٣٤٩,١٧١٫٥٠٠٠دمشق/كندي

٦١٥٫٥١٦٦٫٢٩١٠٢,٣٥١.٥٠٠٠دمشق/كویتي 

٤٠١٦٦٫٢٩٦,٦٥١٫٦٠٠٠طرطوس/كویتي

١٤٠,٦٣٠١٢٫٤٩١,٧٥٦,٤٦٨٫٧٣،٠٠٠١٢٣٦،٦٣٠دمشق/ سعودي 

٢,٠٠٠١٢٫٤٩٢٤,٩٨٠٠٠٠طرطوس/سعودي 

١٤٤٦٦٫١٤٩,٥٢٤٫١٦٢،٦٢١٦٤١٦٨،٩٢٣دمشق/أردني 

١٥٨١٢٤٫٢٦١٩,٦٣٣٫٠٨٠٠٠دمشق/بحریني

٨,١٣٥١٢٫٧٥١٠٣,٧٢١٫٢٥٨،٨٦٠١٢١٠٩،٨١٩دمشق/ إماراتي

١٢,٢٠٠١٢٫٧٥١٥٥,٥٥٠٠٠٠طرطوس/إماراتي

٨,٢١٧١٢٫٨٧١٠٥,٧٥٢٫٧٩٠٠٠دمشق/قطري

٠٠٠١،٢٠٠٨٩،٩٤٢مشقد/ مصري

٣٦،٥٧٧،٥٣٨٦٦،٣٢٣،١٠٨المجموع



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

١٨من ٦صفحة 

:الحسابات الجاریة لدى المصارف-٧-

:حسب التفصیل التالية سوریةلیر/ ٢١،٣٠٦،٧٢٧/الحسابات الجاریة بلغت 

العملةالفرع

٣١/١٢/٢٠١٠٣١/١٢/٢٠٠٩

بالعملة الرصید
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة 

مصرف
سوریة 

لمركزيا

بالعملة الرصیدس.ل/القیمة
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة 

مصرف سوریة 
المركزي

س.ل/القیمة

باللیرة السوریةحسابات جاریة

٤٥٨,٩٢٢٢٥،٦٣٥٫٠٠س.لبنك عودة حساب جاري 

٢,٠٦٢,٠٦١٧،١٦٨،٦٨٢٫٠٠س.لاإلسالميبنك سوریة الدولي 

٢٣,٤٣١١٤٦،٤٠٠٫٠٠س.لح جاري بنك فرنسبنك 

٤٧٠,٠٢٥٣٧،٣٩٠،٧٦٢٫٠٠س.لاريبنك بیمو السعودي فرنسي ح ج

٣١,١٨٩١٣٨،٧٩٤٫٠٠س.لتوفیر/ نك سوریة الدولي اإلسالميب

٥٤٨,٦٧٥٤٩،٩٧٥٫٠٠س.لحساب جاري / بنك سوریة والخلیج

١٨١,٩٤٠س.لاري ج/البنك الدولي للتجارة والتمویل ح

٤٤,٨٧٥س.لجاري /حاإلسالميبنك البركة 

٧٤,٠٦٣٠٠٠س.لجاري حساب /بنك الشام

١,٠٦٩,٣٦٨٠٠٠س.لس.جاري ل/البنك العربي

٤،٩٦٤،٥٤٩٤٤،٩٢٠،٢٤٨مجموع الحسابات باللیرة السوریة

حسابات جاریة بالعمالت األجنبیة

٠٠٠٣٧،٥٣٧٫٥٠٤٥٫٦٥١،٧١٣،٥٨٧٫٠٠أمریكيدوالر ح جاري عودةبنك

٢٤١,٩٦٠٫٧٣٤٦٫٨٥١١,٣٣٥,٨٦٠٤٢٧٫٥٠٤٥٫٦٥١٩،٥١٥٫٠٠أمریكيدوالر ح جاري اإلسالمي بنك سوریة الدولي 



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

١٨من ٧صفحة 

٠٠٠٨،٤٨٦٫٠٠٤٥٫٦٥٣٨٧،٣٩٢٫٠٠أمریكيدوالر بنك فرنسبنك ح جاري 

١,٠٧٨٫٨٥٤٦٫٨٥٥٠,٥٤٤٤٦٦،٠٠٣٫٠٠٤٥٫٦٥٢١،٢٧٣،٠٣٧٫٠٠ریكيأمدوالر بنك بیمو ح جاري 

٥٤٦٫٦٤٦١٫٩٩٣٣,٨٨٦٠٠٫٠٠یوروح جاريبنك بیمو السعودي فرنسي یورو

٠٠٠١٢٧،٠٣١٫٠٠١٢٫٢١١،٥٥١،٠٤٨٫٠٠ریال سعوديح جاري بنك بیمو السعودي الفرنسي 

٠٠٠٣٥،٧٩٠٫٠٠١٢٫٤٠٤٤٣،٦١٧٫٠٠درھم إماراتيح جاري بنك بیمو 

٨٤٠٫٥٩٤٦٫٨٥٣٩,٣٨٢٥٣،٩٢٣٫٠٠٤٥٫٦٥٢،٤٦١،٥٨٦٫٠٠أمریكيدوالر حواالتبنك عودة

٥٨،٥٧٧٫٩٩٤٦٫٨٥٢،٧٤٤،٣٧٨٫٨٣٢٠،٠٢٠٫٠٠٤٥٫٦٥٩١٣،٨٩٥٫٠٠أمریكيدوالر حواالتاإلسالمي بنك سوریة الدولي 

٠٠٠٨٧٠٫٠٠٤٥٫٦٥٣٩،٦٩٩٫٠٠أمریكيدوالر حواالتبنك بیمو

٠٠٠٣٣،٠٠٠٫٠٠٤٥٫٦٥١،٥٠٦،٤٥٠٫٠٠أمریكيدوالر حواالتبنك فرانسسبنك

٢٧,٠٠٠٤٦٫٨٥١,٢٦٤,٩٥٠أمریكيدوالر حواالتاإلسالمي بنك البركة 

٨,٧٩٦٤٦٫٨٥٤١٢,٠٩٣أمریكيدوالر حواالتبنك الشام

٨٣٢٤٦٫٨٥٣٨,٩٧٩أمریكيدوالر حواالتالبنك العربي

١,٦١٥٦١٫٩٩١٠٠,١١٤٦٫٢٢٦٥٫٨٦٤١٠٫٠٠یورویورو حواالتاإلسالميیة الدولي بنك سور

٨٧٥٦١٫٩٩٥٤,٢٤١٠٠٠٫٠٠یوروبنك بیمو السعودي الفرنسي حواالت یورو

٢١,٠٠٠١٢٫٧٥٢٦٧,٧٥٠٠٠٠٫٠٠إمارتيدرھم بنك بیمو السعودي الفرنسي حواالت 

٠٠٠٨٠٨٫٠٠٤٥٫٦٥٣٦،٨٨٠٫٠٠ریكيأمدوالر توفیراإلسالمي بنك سوریة 

٠٠٠١٠،٠٠٠٫٠٠١٢٫٥٠١٢٤،٩٥٠٫٠٠ریال قطريبیمو ریال قطري

١٦،٣٤٢،١٧٨٣٠،٤٧٢،٠٦٦مجموع الحسابات بالعمالت األجنبیة

٢١،٣٠٦،٧٢٧٧٥،٣٩٢،٣١٤إجمالي الحسابات الجاریة لدى المصارف
٢٩/٤/٢٠١٠بنك الرنكا بقبرص وتمت الموافقة على فتح حساب لدى ھذا البنك من قبل مصرف سوریة المركزي تاریخریة عدا حسابیوجد حسابات جاریة للشركة خارج سوال

.ولم تباشر الشركة نشاطھا بعد مع ھذا البنك



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

١٨من ٨صفحة 

:مشتراةوسائل دفع محررةشیكات و-٨-

:باللیرة السوریةھتوتفصیالس.ل/ ١٩،١١٣،٠٨٣/بلغ رصید ھذا الحساب
س.لس.لمراسلین من شركات الصرافة

٧٩٨,١٦٥٤,٧٨٢,٢٤٢س.لشركة البتراء األردنیة

١,٥٧٨,٤١٨٠س.لشركة الكمال ویسترن ینیون

دوالر/صرافةالدیار للشركة 
٤٦.٨٥١٦,٧٣٦,٥٠٠٠× $٣٥٧٢٣٥٫٨٦

١٩،١١٣،٠٨٣٤,٧٨٢,٢٤٢المجموع

بسعر صرف یحدده المراسل بحیث یحقق جنبیة ثم تسویتھااب بالعملة األمطابقة الحسبمع المراسل یومیًا تتم التسویة 
. للشركةایجابیةرباح صرفأ



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

١٨من ٩صفحة 

:الثابتة المادیةقیمة الموجوداتصافي-٩-

:اتفصیلھتمثل قیمة مباني وعقارات وأثاث وتجھیزات ووس.ل/١٢٥،٧٢١،٥٦٠/بلغت

ایة بدالتكلفةالبیانالتاریخ
الفترة

خالل إضافات
٢٠١٠

نھایة التكلفة
الفترة

معدل االھتالك 
قسط ثابت

مجمع اھتالك
بدایة الفترة

اھتالك 
الفترة

مجمع اھتالك
القیمة الصافیةنھایة الفترة

٢٠٠٩/١٢/٣١

٨٥,٩٦٧,٢٩٠(٣,٧٣٧,٧١٠)٠٣,٧٣٧,٧١٠٪٨٩,٧٠٥,٠٠٠.٨٩,٧٠٥,٠٠٠٥عقارات ومباني

٥,٧٩٨,٥٣٥(٤٢٦,٧١٣)٠٤٢٦,٧١٣٪٢,٤٣٥,٣٢٠٣,٧٨٩,٩٢٨٦,٢٢٥,٢٤٨٢٠أثاث وتجھیزات

٩١,٧٦٥,٨٢٥(٤,١٦٤,٤٢٣)٩٢,١٤٠,٣٢٠٣,٧٨٩,٩٢٨٩٥,٩٣٠,٢٤٨٠٤,١٦٤,٤٢٣المجموع

٢٠١٠/١٢/٣١

١٢٠,٥٨٧,٥٩٤(٩,١١٧,٤٠٦)٣،٧٣٧،٧١٠٥,٣٧٩,٦٩٦٪٨٩,٧٠٥,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٢٩,٧٠٥,٠٠٠٥عقارات ومباني

٥,١٣٣,٩٦٦(١,٩٤٥,٤٢٢)٤٢٦,٧١٣١,٥١٨,٧٠٩٪٦,٢٢٥,٢٤٨٨٥٤,١٤٠٧,٠٧٩,٣٨٨٢٠أثاث وتجھیزات

١٢٥,٧٢١,٥٦٠(١١,٠٦٢,٨٢٨)٩٥,٩٣٠,٢٤٨٤٠,٨٥٤,١٤٠١٣٦,٧٨٤,٣٨٨٠٤,١٦٤,٤٢٣٦,٨٩٨,٤٠٥المجموع



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

١٨من ١٠صفحة 

: الموجودات غیر المادیةصافي-١٠-

:فصیلھاتالشركة ولدى لمستخدمااآلليبرامج الحاسبقیمةتمثلس.ل/ ٤٦٠،٦١١/بلغت

التكلفةالبیانالتاریخ
إضافاتبدایة الفترة

التكلفة
نھایة 
الفترة

معدل االھتالك 
قسط ثابت

مجمع اھتالك
بدایة الفترة

اھتالك 
الفترة

مجمع اھتالك
القیمة الصافیةنھایة الفترة

٢٠٠٩/١٢/٣١
٥٤٣,١٩٩(٥٢,٣٠١)٠٥٢,٣٠١٪٢٩٧,٥٠٠٢٩٨,٠٠٠٥٩٥,٥٠٠٢٠برامج محاسبة

٥٤٣,١٩٩(٥٢,٣٠١)٢٩٧,٥٠٠٢٩٨,٠٠٠٥٩٥,٥٠٠٠٥٢,٣٠١المجموع

٢٠١٠/١٢/٣١
٤٦٠،٦١١(١٧٤،٨٨٩)٥٢،٣٠١١٢٢،٥٨٨٪٥٩٥،٥٠٠٤٠،٠٠٠٦٣٥،٥٠٠٢٠برامج محاسبة

٤٦٠،٦١١(١٧٤،٨٨٩)٥٩٥،٥٠٠٤٠،٠٠٠٦٣٥،٥٠٠٠٥٢،٣٠١١٢٢،٥٨٨المجموع



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

١٨من ١١صفحة 

: موجودات أخرى-١١

:تفصیلھاس و.ل/٣،٥٦٨،٧٨١/بلغت

٣١/١٢/٢٠١٠٣١/١٢/٢٠٠٩

٦٩٨،٤٤١٤٨٧،٩٧٨*مصاریف مدفوعة مقدمًا 

٢،٨٧٠،٣٤٠١،٠٢٠،٣٤٠قة غیر مستحقة القبضقفوائد مح

٣،٥٦٨،٧٨١١،٥٠٨،٣١٨المجموع

وفیما یلي تفاصیل مصاریف مدفوعة مقدما

٥٠,٩٧٣١٥،٦٦٧دمشق/تأمین على الموجودات مدفوع مقدمًا

٨٠,٠١٦٢٧،١٩٧حمص/لموجودات مدفوع مقدمًاتأمین على ا

٣٧,٥٥٥٢٢،٣١٣حماة/تأمین على الموجودات مدفوع مقدمًا

١٥٠,٧٣٠٤٧،٥١٤طرطوس/ تأمین على الموجودات مدفوع مقدمًا

١٩٩,١٦٧٦٨٧,١٤عن فرع دمشق/مدفوع مقدمًاإیجار

١٨٠,٠٠٠٠٠٠,٣٦٠عن فرع طرطوس/مدفوع مقدمًاإیجار

٦٩٨،٤٤١٤٨٧،٩٧٨المجموع

لغایةالدولي والمودع لدى بنك سوریة اإلسالميالمبلغ المجمدتمثل الفوائد المحققة غیر مستحقة القبض فوائد
.٣١/١٢/٢٠١٠حیث تستحق ھذه الفوائد بتاریخ.٣١/١٢/٢٠١٠

:مقابل رأس المالاحتیاطي نقدي لدى المصارف-١٢-

من رأس مال الشركة % ٢٥تجمید تم٢٤/٤/٢٠٠٦تاریخ٢٤ھنة الصرافة رقممن قانون تنظیم م/د/الفقرة أحكامحسب 
اإلسالميلدى بنك سوریة الدولي س.ل/٦٢،٥٠٠،٠٠٠/المبلغ المجمد وقدرهوأودعملیون لیرة سوریة / ٢٥٠/البالغ 

.وبمدة سنویة٣٫٠٤بنسبة مرابحةعن ھذه الودیعةأرباحویتم تقیید 



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

١٨من ١٢صفحة 

:م الدفع ألجل قصیر وحسابات دائنة مختلفةقیم برس-١٣-

:س وتفصیلھا.ل/٥٨،٣٩٦،١٣١/بلغت

البیان

٢٠١٠/١٢/٣١٢٠٠٩/١٢/٣١

بالعملةالرصید
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة
مصرف 

سوریة المركزي

بالعملةرصیدس.ل/القیمة
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة
مصرف 

سوریة المركزي

س.ل/القیمة

شركة صرافة البتراء 
٣٢٢،٩٤٧٫١٥٤٦٫٨٥١٥،١٣٠،٠٧٤١،٤٤٧،٤١٣٤٥٫٦٥٦٦،٠٧٤،٤٠٢٫٠٠$األردنیة

الشركة العالمیة 
/ سحلول/للصرافة 
س.ل

٠٠٢،٧٤٩،٤١٣

شركة الكمال ویسترن 
٧،٧٦١٫٧٢٤٦٫٨٥٣٦٣،٦٣٧$ینیون

شركة شیفت للحواالت 
٢٩،٠٩٥٫٣٤٤٦٫٨٥١،٣٦٣،١١٧$المالیة

شركة شیفت للحواالت 
٠٠٣٨٠،٧١٤س.ل/ المالیة

حواالت واردة لم تسلم 
٢،٩٥٩،١٣٩٠٠٨٤٦،٨٠٠٫٠٠أساس بالسوري

حواالت واردة لم تسلم 
USD٧٢٢،١٣٠٤٦٫٨٥٣٣،٨٣١،٧٩٠٥٣٥،٥٨٤٤٥٫٦٥٢٤،٤٤٩،٤٠٩٫٦٠

حواالت واردة لم تسلم 
EUR٣،٥٠٠٦١٫٩٩٢١٦،٩٦٥

مخصص ضریبة 
١،٤٠١،٢٨٢الدخل

٥٨,٣٩٦,١٣١٩١،٣٧٠،٦١٢المجموع

ھذا ویظھر ،)او داخلیأاسواء كان خارجی(من المراسل إلى الشركة ةردافیما یخص الحواالت التي لم تسلم فھي حواالت و
سوریة سعار مصرفأیتم تقییمھا حسب وسطي و،علیھا أي عملیة تسویةلیس الحواالت التي لم یتم تسلیمھا والحساب 

.عداد البیاناتإالمركزي بتاریخ 



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

١٨من ١٣صفحة 

:مطلوبات أخرى-١٤-
:باللیرة السوریةھاتوتفصیالس وتمثل نفقات والتزامات مستحقة وغیر مدفوعة.ل/١،٣٤٦،٠١١/بلغت

٢٠١٠/١٢/٣١٢٠٠٩/١٢/٣١
٢٤،٠٥٠٠للعاملین في فرع دمشقرواتب مستحقة غیر مدفوعة

٤٨١,٧٣٠٣٢،١٩٧یة دمشقلمالضریبة الدخل المستحقة
٤٦,٤٤٩٠لمالیة حمصضریبة الدخل المستحقة
١٨,٦٤٥٠حماةلمالیة ضریبة الدخل المستحقة
٩,٥٥٧٠لمالیة طرطوسضریبة الدخل المستحقة

٠٣٣،٦٢١تأمینات اجتماعیة مستحقة لفرع تأمینات دمشق
٢٠١٠٧٦٥,٥٨٠٤٥٧،٠٠٠نفقات مستحقة وغیر مدفوعة

١،٣٤٦،٠١١٥٢٢،٨١٨موعالمج
مخصصات تتضمن ٢٠١٠وتم تشكیل مبالغ مستحقة لعام ٣٠/١٢/٢٠١٠االجتماعیة بتاریخ التأمیناتتم سداد مبلغ 

وبفترات قة المتواجد بھا طفرع بمدیریة مالیة المندخل كلویتم سداد ضریبة داریة وعامة بشكل تقدیريإمصاریف 
.نصف سنویة من كل عام

وحقوق الملكیةمال الشركةرأس -١٥-

سھم/٥٠٠٫٠٠٠/مائتان وخمسون ملیون لیرة سوریة مقسما على س.ل/٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠/بمبلغرأس مال الشركةحدد
ونسبة مساھمة كل منھمبأسماء مساھمي الشركةقائمة تفصیلیةقیمة السھم الواحد خمسمائة لیرة سوریة وقد تم تقدیماسمي

خمسة (أي مبلغ من رأسمال الشركة%١٠یملك الشركةعضو من أعضاء مجلس إدارةفي رأس المال علما أن كل
.س مال الشركةأفي رمساھمة كل منھممقدار)وعشرون ملیون لیرة سوریة

٣من قانون الشركات رقم١٩٧من الربح الصافي بعد الضریبة حسب المادة% ١٠بنسبة وقد تم تشكیل احتیاطي قانوني 
.)٢١رقم باإلیضاحالتغیر في حقوق المساھمین وقائمةفيورد(ساسي للشركة وجب النظام األبمو) ٢٠٠٨لعام

:صرف وتقییم)خسائر(صافي أرباح-١٦-

:باللیرة السوریةھاتس وتفصیال.ل/١٣،٠٥٣،٣٠١/بلغت

٢٠١٠/١٢/٣١٢٠٠٩/١٢/٣١

١٢،٧٨١،٧١٣٨،٧٢٤،٣٩٣فروقات صرف ایجابیة
٢٧١،٥٨٨٧٠٤،٠٧٨فروقات تقییم ایجابیة
(٧٤٠،٨٢٧)٠فروقات تقییم سلبیة

١٣،٠٥٣،٣٠١٨،٦٨٧،٦٤٤المجموع

:فروقات التقییم االیجابیةطریقة احتساب 

.ویجري تقییمھ حسب التكلفة الفعلیة،الموجود في الصنادیق والمصارف ولدى المراسلیناألجنبيیتم ترصید القطع 
خذ الفرق بین القیمة حسب وسطي أعداد البیانات وبإوریة المركزي بتاریخ ویعاود تقییمھ حسب وسطي نشرة مصرف س
على أیظھر فروقات تقییم تكون ایجابیة عندما یكون التقییم لدى المركزي ف،نشرة مصرف سوریة المركزي والقیمة الفعلیة

.ویكون سالبا بالعكسمن التقییم الفعلي



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

١٨من ١٤صفحة 

:عموالت مقبوضة-١٧-

:وتفصیلھاس.ل/ ٢٣،٥٥٠،٣٣٠/بلغت

العملةالبیان

٢٠١٠/١٢/٣١٢٠٠٩/١٢/٣١

الرصید
بالعملة األجنبیة

السعر الوسطي
حسب نشرة مصرف 

سوریة المركزي
الرصیدس.ل/القیمة

بالعملة األجنبیة

السعر الوسطي
حسب نشرة مصرف 

سوریة المركزي
س.ل/القیمة

٠٢،٩٢٥،٣٤٩٠٠٥٢٤،٣٥٥س.لحققةمعموالت 

٤٣٨،٧٨٧٫٩٦٤٦٫٨٥٢٠،٥٥٧،٢١٦١٣٠،٣٥٩٫٣٨٤٥٫٦٥٥،٩٥٠،٩٠٦أمریكيدوالر USDحواالت عمولة

١،٠١٦٫٩٩٦١٫٩٩٦٣،٠٤٣١٤٠٫٢٦٥٫٨٦٩،٢٣٤یوروEURعمولة حواالت 

١٨٠١٢٫٤٩٢،٢٤٨٠٠٠ریال سعوديSARعمولة حواالت

١٩٤١٢٫٧٥٢،٤٧٤٠٠٠درھم إماراتيAEDعمولة حواالت

٢٣،٥٥٠،٣٣٠٠٠٦،٤٨٤،٤٩٥المجموع



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

١٨من ١٥صفحة 

:العموالت المدفوعة-١٨-

:س وتفصیلھا.ل/٥،٨٩٩،٥٢٩/بلغت

العملةالبیان
٢٠١٠/١٢/٣١٢٠٠٩/١٢/٣١

الرصید
بالعملة األجنبیة

السعر الوسطي
حسب نشرة مصرف 

سوریة المركزي
الرصیدس.ل/القیمة

بالعملة األجنبیة

السعر الوسطي
حسب نشرة مصرف 

وریة المركزيس
س.ل/القیمة

٠٧١٦،٣٠٤٠٠١،٠٤٤،٣٣٩س.لعموالت مدفوعة

٨٢٤٫٣١٤٥٫٦٥٣،١٨٧،٤٨٠و١٠٩،١٦٠٫٥٤٦٫٨٥٥،١١٤،١٦٩٦٩دوالر أمریكي$عمولة مدفوعة

١،٠٥٥٫٣٥٦١٫٩٩٦٥،٤٢١١٤٠٦٥٫٨٦٩،٢٢٠یوروعمولة مدفوعة
٢٩١١٢٫٤٩٣،٦٣٥٠٠٠ریال سعوديSARعمولة مدفوعة

٥،٨٩٩،٥٢٩٠٠٤،٢٤١،٠٣٩المجموع



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

١٨من ١٦صفحة 

:رواتب وأجور وتعویضات-١٩

:س وتفصیالتھا باللیرة السوریة.ل/٩،٠٠٨،٩٥٦/بلغت 
٢٠١٠/١٢/٣١٢٠٠٩/١٢/٣١

٣،٤٧٠،٨١٦رواتب وأجور العاملین
٢،٩٠٤،٢٠٧

٤،٨٠٤،٦١٦تعویضات العاملین

٣٩٧،٧٧٤اشتراكات تأمینات اجتماعیة

٢٧١,٠٠٠مكافآت

٦٤،٧٥٠مصاریف تدریب وتأھیل

٩،٠٠٨،٩٥٦٢،٩٠٤،٢٠٧المجموع

:فیما بین الفروع٢٠١٠وفیما یلي جدول توضیحي بتوزیعات الرواتب والتعویضات لعام 

١،٩٨٥،٩٧٣٫٠٠رواتب العاملین في فرع دمشق 
٥٤٤،٠٠٠٫٠٠رواتب العاملین في فرع حمص

٤٩٩،٨١٣.٠٠رواتب العاملین في فرع حماة
٤٤١،٠٣٠٫٠٠رواتب العاملین في فرع طرطوس

٣،٤٧٠،٨١٦٫٠٠إجمالي الرواتب
٢،٦٠٩،٠٣١٫٠٠تعویضات العاملین في فرع دمشق
١،١٧٨،٠٦٤٫٠٠تعویضات العاملین في فرع حمص

٥٤٠،٢٦٧٫٠٠تعویضات العاملین في فرع حماة
٢٨٨،٥٠٤٫٠٠تعویضات العاملین في فرع طرطوس

١٨٨,٧٥٠٫٠٠تعویض سكن 
٤،٨٠٤،٦١٦٫٠٠إجمالي التعویضات

١٩٨،٠٨٩٫٠٠مصاریف التأمینات االجتماعیة عن فرع دمشق 
٨٦،١٨٤٫٠٠مصاریف التأمینات االجتماعیة عن فرع حمص

٦٢،٧٠٩٫٠٠مصاریف التأمینات االجتماعیة عن فرع حماة
٥٠،٧٩٢٫٠٠مصاریف التأمینات االجتماعیة فرع طرطوس

٣٩٧،٧٧٤٫٠٠مینات االجتماعیةاشتراكات التأ
١٤١،٠٠٠٫٠٠مكافآت العاملین فرع دمشق

٤٤،٥٠٠٫٠٠مكافآت العاملین فرع حمص 
٥٩،٠٠٠٫٠٠مكافآن العامین فرع حماة

٢٦،٥٠٠٫٠٠مكافآت العاملین فرع طرطوس
٢٧١،٠٠٠٫٠٠إجمالي المكافآت



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

١٨من ١٧صفحة 

: مصاریف إداریة وعامة-٢٠

:باللیرة السوریةھاتس وتفصیال.ل/٦،٩٠٧،٦٢٨/بلغت

٢٠١٠/١٢/٣١٢٠٠٩/١٢/٣١

١٧٠,٧٠٠٠نفقات افتتاح فروع
٩٩٩,٥٩٨٢١٧,٧٧٦مقراتإیجار 

٥١١,٩١٢١٥٩,٩١٥إصالح وصیانة
٤٥٦,٩٤١رسوم وضرائب

٢٤٠,٠٣٠٢٤٦,٠٥٩قرطاسیة
١,٣٧١,٧٦٣١,٢١٧,٤٠٤دعایة وإعالن

٣١٧,٨٣٦مصاریف كھرباء ومیاه

٧٠٥,٩٧٢ ٨٧٤,٣٤٣د وبرق وھاتفبری

١٦٣,٨٦٠٥٩,٧٩٠مصاریف نقل وانتقال
٦٦٠,٦٣٨٣٣٢,١٣٨مصاریف نثریة وبوفیھ

١٥٢,٥٤٠٥١,٩٢٥محروقات
٧٤٢,٤٦٧١٨٧,٩٠٨مصاریف تأمین عقود

٢٤٥,٠٠٠٢٤٥,٠٠٠استشارات محاسبیة وتقنیة
١٦٩,٩٥٣مصاریف تأمینات اجتماعیة

١٨٤,٣٣٦مصاریف نظافة
٦،٩٠٧،٦٢٨٣،٧٧٨،١٧٦موعالمج

:وفیما یلي جدول بتفصیل حساب الضرائب والرسوم

٣٥٠،٠٠٠٫٠٠تسجیل الشركة لدى مصرف سوریا المركزيإعادةرسوم 
٤،٧٥٠٫٠٠رسوم غرفة التجارة 

٢٠،٠٠٠٫٠٠شیوعإزالةدفعة مقدمة بید المحامي محمد سلیم الریس على دعوة 
٢٠٠عقارأوراقتصدیق 
٣،٦٢٥٫٠٠لیة وطوابع لقاء استخراج وتصدیق بیانات عن عقار دمشقرسوم ما

٢٠١٠١،١٢٠٫٠٠عن سنة حماةضریبة عقار فرع 
٢١،٠٠٠٫٠٠حماةفرع ٢٠١٠رسوم بلدیة عن سنة 

١٣،٥٠٠٫٠٠اإلدارةتسجیل سیارة رئیس مجلس )إلزاميوتامین (دفع رسوم 
٦٠٠ثمن رسوم و طوابع

٥٠جور موقف السیارة للمحافظةقیمة طوابع على سداد أ
١٢،٠٠٠٫٠٠نقدا/لدى المصرف المركزي اإلرھابوتمویل األموالرسوم تكالیف دورة مكافحة غسل 
١٥،٦٨٠٫٠٠رة محلیة ومجھود حربي وطوابعادإقیمة رسوم وضرائب وخدمات و

٢٠١٠٢،٢٥٠٫٠٠عن الربع الثالث )مبنى(المالیة اإلدارةرسوم اشتراك مكتب 
٩،٧٠٠٫٠٠في الجریدةاإلیجارنشر عقد + تصویر السجل التجاري +رسوم + وابع ط

٢،٢٥٠٫٠٠المالیةاإلدارةخدمة بناء لمكتب 
٢٠١٠٢١٦نشر النصف األول من عام أثناءأخرىطوابع ورسوم 

٤٥٦،٩٤١٫٠٠الرسوم والضرائبإجمالي



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

١٨من ١٨صفحة 

)باللیرات السوریة(:ربحیة السھم-٢١

البیان٣١/١٢/٢٠١٠٣١/١٢/٢٠٠٩

بعد الضریبة)الخسارة(الربح الصافي )٧٥٤١٠٩٣(٨٢١٥٢٤٣
عدد األسھم٥٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠

لخسارةأو (()١٥٫١(١٦٫٤٣ ) ا
)سھم /٥٠٠،٠٠٠/على عدد األسھمالضریبة 

:الصافيتوزیع الربح-٢٢

بیانالس.ل/المبلغس.ل/المبلغ

الربح الصافي قبل الضریبة٩،٦١٦،٥٢٥

من ٢٠١حسب المادة(ینزل الخسائر المدورة)٧،٥٤١،٠٩٣(
)٢٠٠٨لعام٣قانون الشركات رقم

ینزل مخصص ضریبة الدخل)١،٤٠١،٢٨٢(
:الربح الصافي بعد الضریبة ویوزع كما یلي٦٧٤،١٥٠

من ١٩٧حسب المادة(%١٠احتیاطي قانوني٢٠٧،٥٤٣
)٢٠٠٨لعام٣قانون الشركات رقم

٢٣٤،٨٣٩
غیر قابلة للتوزیع (أرباح لقاء فروقات تقییم ایجابیة

لعام٣٦٢قرار مجلس النقد والتسلیف رقمحسب 
٢٠٠٨(

من قانون ٢٠٢حسب المادة(أرباح قابلة للتوزیع٢٣١،٧٦٨
)٢٠٠٨لعام٣الشركات رقم

المجموع٦٧٤،١٥٠٦٧٤،١٥٠

:خصص ضریبة الدخلم-٢٣

صافي الربح قبل الضریبة٩٦١٦٥٢٥
یضاف عبء استھالك عقارات٥٣٧٩٦٩٦

إطفاء خسائر مدورة(٧٥٤١٠٩٣)
اإلسالميالودیعة لدى بنك سوریة إیرادات(١٨٥٠٠٠٠)

الربح الخاضع للضریبة٥٦٠٥١٢٨
٢٥%١٤٠١٢٨٢ قیمة الضریبة




