












م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 1صفحة 

31/3/2011كما في عن الفترة المرحلیة حول القوائم المالیةإیضاحات

:وأعمالھاالشركةتأسیس-1-

تاریخ4ب/نم/415رقمتم الترخیص كشركة مساھمة مغفلة بموجب قرار مجلس النقد والتسلیف-
عربیة الجمھوریة الفي الصیرفةالناظم لمھنة2006لعام 24وفق أحكام القانون رقم 11/8/2008

توقراراالنقد والتسلیفعن مجلسووفق أحكام التعلیمات التنفیذیة المتعلقة بھ والصادرةالسوریة
تاریخ/1076/والتجارة بقرارھا ذي الرقم االقتصاد موافقة وزارةوبموجبمصرف سوریة المركزي

27/7 /2008.
ةالباقیالنسبة طرحوتمرة سوریةملیون لی/ 250/من رأس المال البالغ % 30المؤسسون بنسبة اكتتب-

.المساھمینحیث تم تغطیة رأس المال بكاملھ من قبلللجمھور على االكتتاب العام
29دمشق شارعمركزھا الرئیسي2006لعام 24لقانون لوفقًا أعمال الصرافةغایة الشركة ممارسة-

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

رأسمساھمةنسبةالجنسیةالصفةسماال
المال

%10عربي سوريرئیس المجلسقنطقجياد حالق ـــالسید عم
%10عربي سورينائب رئیس المجلساهللا حالق قنطقجيالسید عبد
%10عربي سوريعضوالق قنطقجير حــــالسید عم

%10عربي سوريعضوحالق قنطقجيالسید محمود
%10عربیة سوریةعضوعویربثینةالسیدة 

لدى سجل الصیارفة وفي16/2/2009تاریخ15691سجلت الشركة في السجل التجاري بدمشق برقم-
.1/3/2009وباشرت أعمالھا بتاریخ/10/برقم مصرف سوریة المركزي

ةمباشرالتاریخ عددھا مقراتھا الشركة فروع -

11/03/2009أیار 29. شفرع دمشق
11/11/2009القوتلي. شفرع حماة

11/11/2009ھاشم أتاسي. شفرع حمص
11/02/2010الثورة. شفرع طرطوس

:ر المالیةتطبیق المعاییر الدولیة للتقاری-2

لمعاییر المحاسبة الدولیة وفقًاوIFRSsوفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیةوإیضاحاتھاالمالیة أعدت القوائم 
/1/معیار المحاسبة الدولي رقموبخاصةIASCFوتفسیراتھا الصادرة عن لجنة معاییر المحاسبة الدولیة

مع .األجنبیةصرف العمالت أسعارآثار التغیرات في(/21/الدولي رقم عیار موال،)عرض البیانات المالیة(
:النقاط الھامة التالیةمراعاة 

وھي ،أسھمھا على االكتتاب العامطرحت مغفلةمساھمةكشركة1/3/2009فيھاأعمالالشركة باشرت -
.مستمرة في أعمالھا



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 2صفحة 

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

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

الصرف الساریة في تاریخ تنفیذ المعاملة، ویتم تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات على أساس أسعار 
ذات الطبیعة النقدیة بالعمالت األخرى في نھایة السنة المالیة على أساس أسعار الصرف الساریة الوسطیة 

تجة عن في ذلك التاریخ والمعلنة من قبل مصرف سوریة المركزي، ویتم تسجیل األرباح والخسائر النا
.تحویل العمالت األجنبیة ببیان الدخل

:المحاسبیة والمالیة المطبقة في استخراج البیانات المالیةألسسا-3

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

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

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

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

.القادمةالدوراتمراعاتھا في قوائم
 وفاتھاإیراداتھا ومصرإثباتتراعي الشركة مبدأ االستحقاق في.
تعلیمات مصرف سوریة المركزي وقرارات مجلس النقد والتسلیفلًاالبیانات المالیة وفقإعدادتم ی ،

.الصادر عن ھیئة األوراق واألسواق المالیةاإلفصاحوبما ینسجم مع نظام 

:الثابتة المادیةاألصول-أ

/129,705,000/الفعلیةة وبلغت قیمتھا حسب الكلف،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 الشراءاألصل
28/3/200960,025,000)مركز الشركة الرئیسي(أیار 29رع عقار بدمشق شا

28/3/200929,680,000مقابل دار الحكومةحماةساعة قربحماةعقار 
21/7/201040,000,000عقار حمص شارع ھاشم االتاسي

129,705,000جمالياإل
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24من 3صفحة 

:ألثاث والتجھیزاتا

س.ل/التكلفةاألصل

2,998,248فرع دمشق/أثاث وتجھیزات 

345,690حماةفرع /وتجھیزاتأثاث

1,965,450فرع حمص/أثاث وتجھیزات

1,397,750فرع طرطوس/أثاث وتجھیزات

385,650دمشق/المكتب الثاني للشركة/أثاث وتجھیزات

887,920,7اإلجمالي

:الكات وفق النسب السنویة التالیةتالھیتم احتساب ا

نسبة االستھالك السنويالعمر اإلنتاجي المفترض سنةاألصل

%205المباني

%520أدوات وتجھیزات مكتبیة

%520أثاث ومفروشات

%520البرامج المحاسبیة

:الدخلضریبة-ب

ونتائج السنویة وفق میزانیتھا الختامیة لضریبة دخل األرباح الحقیقة المحققةالشركة أرباحھاتخضع 
عمال بأحكام الفقرة ب الصافیةھااحأربمنوعشرون بالمائةخمس%25قدرهوحیدوبمعدلأعمالھا

لمكاتب وشركات الصرافة في القطرالناظم 24/4/2006تاریخ24رقمالقانونمن 24من المادة رقم 



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 4صفحة 

:المؤونات-ج

األرباح الصافیة للدورة المالیة لعامعن ضریبة الدخل عنمحتملة الدفعأعباءمؤونة لمواجھةتشكیلتم 
.31/3/2011واألرباح الصافیة عن الفترة المرحلیة المنتھیة بتاریخ.2010

:والمصروفاتاالعتراف باإلیراد -د

شراء القطعأو ع عند تحقق عملیة بی/ 18/معیار المحاسبة الدولي رقموفقا لیتم االعتراف باإلیراد -
بشكل باإلیرادات عندما یتم قیاسھاوبصورة عامة تقوم الشركة باالعتراف،ھذه العملیاتوإتماماألجنبي

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

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

؟حظةھذه النفقة في ھذه اللویتحقق ذلك من التساؤل ھل ھناك من استحقاق بدفع.سداده حتى تاریخھ
مع مراعاة ومالحظة تكالیف الدورة المالیة المعنیةومنھ یتم اتخاذ القرار المناسب في تحمیل النفقة على

.المصروفذلكالفترة الزمنیة العائد لھا

:التقدیرات واالجتھادات المحاسبیة ذات األھمیة-4-

عوامل أخرى بما إضافة لالسابقة اتلى الخبرالتي تستند إجري الشركة تقییما للتقدیرات واالجتھادات المحاسبیة ُت
.الراھنةعتقد أنھا معقولة استنادا إلى الظروففي ذلك توقعات األحداث المرتقبة التي ُی

:الصندوق والنقد المحلي في الطریق-5-

:باللیرة السوریةھاتوتفصیالس.ل/ 62,769,897/ت أرصدتھبلغ

31/3/120131/12/2010الحساب

20,644,3902,458,782رئیسي/دمشقصندوق 

9,049,1357,022,189صندوق حمص

22,599,39621,461,026صندوق حماة

10,476,97610,225,995صندوق طرطوس

62,769,89741,167,992المجموع



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 5صفحة 

:صندوق العمالت األجنبیة-6

:وتفصیلھس.ل/054,668,89/رصیده بلغ

العملةاسم الحساب

31/3/201131/12/2010

الرصید
بالعملة األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة مصرف 

سوریة المركزي
الرصید س.ل/ القیمة 

بالعملة األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة مصرف 

سوریة المركزي
س.ل/ القیمة 

USD1,464,387.4747.360069,353,390.58389,236.1946.8518,235,715.5دمشق/ دوالر أمریكي

USD137,996.0047.36006,535,490.5686,40046.854,047,840حمص/ دوالر أمریكي 

USD35,184.5647.36001,666,340.76206,850.5646.859,690,948.736حماة/ دوالر أمریكي 

USD205,665.0147.36009,740,294.8735,98646.851,685,944.1طرطوس/ دوالر أمریكي 

EUR3,385.0067.1300227,235.055,58561.99346,214.15دمشق/ یورو 

EUR3,000.0067.1300201,390.003,00061.99185,970حمص/ یورو 

EUR0.0067.13000.0055061.9934,094.5طرطوس/ یورو 

GBP2,555.0076.4200195,253.1023572.36617,006.01دمشق/ إسترلیني 

CHF50.0051.65502,582.75000دمشق/سویسري

CAD690.0048.770033,651.301,05046.8349,171.5دمشق/ كندي 

CAD100.0048.77004,877.00000حماه/كندي

SEK13,000.007.505097,565.00000دمشق/سویدي
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24من 6صفحة 

العملةاسم الحساب

31/3/201131/12/2010

الرصید
بالعملة األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة مصرف 

سوریة المركزي
الرصید س.ل/ القیمة 

بالعملة األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة مصرف 

سوریة المركزي
س.ل/ القیمة 

KWD1,582.00170.7770270,169.21615.5166.29102,351.5دمشق/ كویتي 

KWD50.00170.77008,538.50000حماه/كویتي

KWD110.00170.777018,785.4740166.296,651.6طرطوس/ كویتي 

SAR9,863.0012.6300124,569.69140,63012.491,756,468.7دمشق/  سعودي 

SAR12,700.0012.6300160,401.00000حماه/سعودي 

SAR50,090.0012.6300632,636.702,00012.4924,980وسطرط/ سعودي 

JOD430.0066.742528,699.2814466.149,524.16دمشق/ أردني 

JOD341.0066.742522,759.19000طرطوس/أردني

BHD158.00125.600019,844.80158124.2619,633.08دمشق/ بحریني 

AED130.0012.89001,675.708,13512.75103,721.25دمشق/ إماراتي 

AED14,500.0012.8900186,905.00000حماه/إماراتي

AED2,900.0012.890037,381.0012,20012.75155,550طرطوس/ إماراتي 

QAR802.0013.000010,426.008,21712.87105,752.79ٌَِدمشق/ قطري 

QAR1,000.0013.000013,000.00000ٌَِحماه/قطري
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العملةاسم الحساب

31/3/201131/12/2010

الرصید
بالعملة األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة مصرف 

سوریة المركزي
الرصید س.ل/ القیمة 

بالعملة األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة مصرف 

سوریة المركزي
س.ل/ القیمة 

QAR1,180.0013.000015,340.00000ٌَِطرطوس/قطري

EGP19.007.9350150.77000دمشق/ مصري 

AUD100.0048.91754,891.75000دمشق/استرالي

AUD1,100.0048.917553,809.25000طرطوس/استرالي

89,668,054836,577,53المجموع
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:الحسابات الجاریة لدى المصارف-7-

:حسب التفصیل التالية سوریةلیر/ 66,691,981/الحسابات الجاریة بلغت 

العملةالمصرف

31/3/201131/12/2010

بالعملة الرصید
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة 

مصرف
سوریة

المركزي

بالعملة الرصیدس.ل/القیمة
األجنبیة

سعر وسطي
سب نشرةح

مصرف 
سوریة

المركزي

س.ل/القیمة

باللیرة السوریةحسابات جاریة

SYP35,571,360458,922بنك عودة حساب جاري 

SYP2,308,7262,062,061بنك سوریة الدولي اإلسالمي 

SYP23,43123,431بنك فرنسبنك ح جاري 

SYP5,210,273470,025جاري بنك بیمو السعودي فرنسي ح 

SYP031,189توفیر/ بنك سوریة الدولي اإلسالمي

SYP548,600548,675حساب جاري / بنك سوریة والخلیج

SYP2,794,352181,940جاري /البنك الدولي للتجارة والتمویل ح

SYP981,73544,875جاري /بنك البركة اإلسالمي ح

SYP74,06374,063حساب جاري / بنك الشام

SYP23,1401,069,368س.جاري ل/البنك العربي

47,535,6804,964,549مجموع الحسابات باللیرة السوریة
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العملةالمصرف

31/3/201131/12/2010

بالعملة الرصید
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة 

مصرف
سوریة

المركزي

بالعملة الرصیدس.ل/القیمة
األجنبیة

سعر وسطي
سب نشرةح

مصرف 
سوریة

المركزي

س.ل/القیمة

حسابات جاریة بالعمالت األجنبیة

USD50047.3623,680.00000ح جاري $بنك عودة 

USD109,287.7347.365,175,866.89241,960.7346.8511,335,860ح جاري $ لي اإلسالميبنك سوریة الدو

USD118,451.8547.365,609,879.621,078.8546.8550,544ح جاري $ بنك بیمو

EUR546.6467.1336,695.94546.6461.9933,886بنك بیمو السعودي فرنسي یورو ح جاري

USD12,127.7347.36574,369.29840.5946.8539,382واالتح$ بنك عودة 

USD4,174.9947.36197,727.5358,577.9946.852,744,378.83حواالت$بنك سوریة الدولي اإلسالمي  

USD71,608.0047.363,391,354.88000حواالت$ بنك بیمو 

USD30,000.0047.361,420,800.00000حواالت$ بنك فرانسسبنك 

USD00027,00046.851,264,950حواالت$ بنك البركة اإلسالمي

USD8,796.0047.36416,578.568,79646.85412,093حواالت$ بنك الشام 

USD305.1947.3614,453.8083246.8538,979حواالت$ البنك العربي 

USD0.0147.360.47حواالت$البنك الدولي للتجارة والتمویل

USD15,000.0047.36710,400.00حواالت$بنك بیبلوس 
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العملةالمصرف

31/3/201131/12/2010

بالعملة الرصید
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة 

مصرف
سوریة

المركزي

بالعملة الرصیدس.ل/القیمة
األجنبیة

سعر وسطي
سب نشرةح

مصرف 
سوریة

المركزي

س.ل/القیمة

EUR4,000.0067.13268,520.00یورو/حواالت/بنك عودة 

EUR1,615.0067.13108,414.951,61561.99100,114یورو/حواالت/بنك سوریة الدولي اإلسالمي 

EUR87567.1358,738.7587561.9954,241یورو/ حواالت/ بنك بیمو السعودي الفرنسي

EUR11,000.0067.13738,430.00یورو/حواالت/البنك الدولي للتجارة والتمویل

ریال /حواالت/بنك بیمو السعودي الفرنسي 
سعودي

SAR11,061.0012.63139,700.43

درھم /حواالت/بنك بیمو السعودي الفرنسي 
إماراتي 

AED21,000.0012.89270,690.0021,00012.75267,750

19,156,30116,342,178مجموع الحسابات بالعمالت األجنبیة
66,691,98121,306,727إجمالي الحسابات الجاریة لدى المصارف

29/4/2010فتح حساب لدى ھذا البنك من قبل مصرف سوریة المركزي تاریخبنك الرنكا بقبرص وتمت الموافقة على یوجد حسابات جاریة للشركة خارج سوریة عدا حسابال
.ولم تباشر الشركة نشاطھا بعد مع ھذا البنك



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 11صفحة 

:مشتراةوسائل دفع محررةشیكات و-8-

:باللیرة السوریةھتوتفصیالمراسلین من شركات الصرافةویمثل رصید الس.ل/ 61,251,372/بلغ رصید ھذا الحساب

العملةمن شركات الصرافةمراسلین 

31/3/201131/12/2010

الرصید بالعملة 
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة

مصرف
سوریة

المركزي

الرصید بالعملة س.ل/ القیمة 
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة
مصرف 
سوریة

المركزي

س.ل/ القیمة 

SYP00000798,165س.شركة البتراء األردنیة ل

SYP1,468,194001,578,418س.الكمال ویسترن ینیون لشركة

SYP00284,622000س.ل) سحلول(الشركة العالمیة للصرافة

USD000357,235.8646.8516,736,500$شركة الدیار للصرافة 

USD1,202,49847.3656,950,305.28000$شركة بیكو للصرافة

USD53,805.9747.362,548,250.74000$نیون شركة الكمال ویسترن ی

61,251,37219,113,083المجموع

. للشركةایجابیةرباح صرفأبسعر صرف یحدده المراسل بحیث یحقق جنبیة ثم تسویتھامطابقة الحساب بالعملة األبمع المراسل یومیًا تتم التسویة 



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 12صفحة 

:ادیةالثابتة المقیمة الموجوداتصافي-9-

:اتفصیلھتمثل قیمة مباني وعقارات وأثاث وتجھیزات ووس.ل/123,759,951/بلغت

ایة بدالتكلفةالحسابالتاریخ
نھایة التكلفةإضافاتالفترة

الفترة

معدل 
االستھالك
قسط ثابت

االستھالك 
المتراكم

بدایة الفترة

استھالك
الفترة

االستھالك 
المتراكم

الفترةنھایة
الصافیةالقیمة 

2010/12/31

120,587,594(9,117,406)(5,379,696)(3,737,710)%89,705,00040,000,000129,705,0005عقارات ومباني

5,133,966(1,945,422)(1,518,709)(426,713)%6,225,248854,1407,079,38820أثاث وتجھیزات

125,721,560(11,062,828)(6,898,405)(4,164,423)95,930,24840,854,140136,784,3880المجموع

2011/3/31

118,966,281(10,738,719)(1,621,313)(9,117,406)%129,705,0000129,705,0005عقارات ومباني

4,793,670(2,299,118)(353,696)(1,945,422)%7,079,38813,4007,092,78820أثاث وتجھیزات

123,759,951(13,037,837)(1,975,009)(11,062,828)136,784,38813,400136,797,7880المجموع



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 13صفحة 

: الموجودات غیر المادیةصافي- 10-
:تفصیلھاالشركة ولدى لمستخدمااآلليبرامج الحاسبقیمةتمثلس.ل/ 484,636/بلغت

التكلفة الحسابالتاریخ
إضافات بدایة الفترة

التكلفة 
نھایة 
الفترة

معدل 
االستھالك
قسط ثابت

االستھالك 
المتراكم

بدایة الفترة

استھالك
الفترة

االستھالك 
المتراكم

الفترةنھایة
القیمة الصافیة

2010/12/31
460,611(174,889)(122,588)(52,301)%595,50040,000635,50020برامج محاسبة

460,611(174,889)(122,588)(52,301)595,50040,000635,5000المجموع

2011/3/31
484,636(208364)(33,475)(174,889)%635,50057,500693,00020برامج محاسبة

484,636(208,364)(33,475)(174,889)635,50057,500693,0000المجموع



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 14صفحة 

: موجودات أخرى-11

:س وتفصیلھا.ل/96,121,598/بلغت

الحساب
31/3/1120

س.ل
31/12/1020

س.ل

607,914698,441مصاریف مدفوعة مقدمًا 

1,613,6842,870,340عن الودیعة المجمدةفوائد محققة غیر مستحقة القبض

93,900,000حسابات انتقالیة ومدینون مختلفون

96,121,5983,568,781المجموع

وفیما یلي تفاصیل مصاریف مدفوعة مقدما

180,11750,973دمشق/ موجودات مدفوع مقدمًا تأمین على ال

35,77380,016حمص/تأمین على الموجودات مدفوع مقدمًا

8,06037,555حماة/ تأمین على الموجودات مدفوع مقدمًا

111,295150,730طرطوس/ تأمین على الموجودات مدفوع مقدمًا 

272,669199,167عن فرع دمشق/إیجار مدفوع مقدمًا

0180,000عن فرع طرطوس/یجار مدفوع مقدمًاإ

607,914698,441المجموع

لغایةالدولي المودع لدى بنك سوریة اإلسالميالمبلغ المجمدتمثل الفوائد المحققة غیر مستحقة القبض فوائد
31/3/2011.

:مقابل رأس المالاحتیاطي نقدي لدى المصارف- 12-

من رأس مال الشركة % 25تجمید تم24/4/2006تاریخ24تنظیم مھنة الصرافة رقممن قانون /د/الفقرة أحكامحسب 
.اإلسالميلدى بنك سوریة الدولي س.ل/62,500,000/المبلغ المجمد وقدرهوأودعملیون لیرة سوریة / 250/البالغ 



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 15صفحة 

:قیم برسم الدفع ألجل قصیر وحسابات دائنة مختلفة- 13-

:س وتفصیلھا.ل/311,092,448/بلغت

العملةالحساب

2011/3/312010/12/31

الرصید بالعملة
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة
مصرف 

سوریة المركزي

رصید بالعملةس.ل/ القیمة 
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة
مصرف 

سوریة المركزي

س.ل/ القیمة 

شركة البتراء للصرافة 
س.ل

SYP125,375,498.00000

شركة بیكو للصرافة 
س.ل

SYP21,722,929.00000

شركة البتراء للصرافة
$

USD744,281.3947.3635,249,166.63322,947.1546.8515,130,074

الشركة العالمیة 
/ سحلول/للصرافة 
س.ل

USD000002,749,413

شركة الكمال ویسترن 
$ینیون 

USD0007,761.7246.85363,637

شركة شیفت للحواالت 
$المالیة 

USD51,538.5447.362,440,865.2529,095.3446.851,363,117

شركة شیفت للحواالت 
س.ل/ المالیة

SYP00000380,714



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 16صفحة 

العملةالحساب

2011/3/312010/12/31

الرصید بالعملة
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة
مصرف 

سوریة المركزي

رصید بالعملةس.ل/ القیمة 
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة
مصرف 

سوریة المركزي

س.ل/ القیمة 

حواالت واردة لم تسلم 
أساس بالسوري

SYP2,507,851002,959,139

حواالت واردة لم تسلم 
USDUSD581,43747.3627,536,856.32722,13046.8533,831,790

حواالت واردة لم تسلم 
EUREUR003,50061.99216,965

USD2,000,00047.3694,720,000$قیم برسم الدفع

مخصص ضریبة 
SYP001,539,282001,401,282الدخل

311,092,44858,396,131المجموع

لیس الحواالت التي لم یتم تسلیمھا وھذا الحساب ویظھر ،)او داخلیأاسواء كان خارجی(من المراسل إلى الشركة ةرداالتي لم تسلم فھي حواالت وفیما یخص الحواالت•
.عداد البیاناتإسعار مصرف سوریة المركزي بتاریخ أیتم تقییمھا حسب وسطي و،علیھا أي عملیة تسویة

الفترة المنتھیة المرحلیة عن أرباح س .ل/138,000/ومبلغ2010أرباح عامس مخصص ضریبة عن.ل/1,401,282/یتضمن مخصص ضریبة الدخل مبلغ •
.31/3/2011بتاریخ



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 17صفحة 

:مطلوبات أخرى- 14-

:باللیرة السوریةھاتوتفصیالس وتمثل نفقات والتزامات مستحقة وغیر مدفوعة.ل/1,067,654/بلغت
2011/3/312010/12/31الحساب

35,00024,050مستحقة غیر مدفوعة للعاملین في فرع دمشقرواتب

393,637481,730ضریبة الدخل المستحقة لمالیة دمشق

30,31146,449ضریبة الدخل المستحقة لمالیة حمص

11,91418,645ضریبة الدخل المستحقة لمالیة حماة

9,3539,557ضریبة الدخل المستحقة لمالیة طرطوس

65,7570جتماعیة مستحقة لفرع تأمینات دمشق تأمینات ا

2010521,682765,580نفقات مستحقة وغیر مدفوعة

1,067,6541,346,011المجموع

وحقوق الملكیةرأس مال الشركة-15

/500.000/مائتان وخمسون ملیون لیرة سوریة مقسما على س.ل/250,000,000/بمبلغرأس مال الشركةحدد−

من رأس المال وتم طرح % 30اكتتب المؤسسون بنسبة وقد یمة السھم الواحد خمسمائة لیرة سوریةقاسميسھم

قائمة وقد تم تقدیم.النسبة الباقیة على االكتتاب العام للجمھور حیث تم تغطیة رأس المال بكاملھ من قبل المساھمین

ل علما أن كل عضو من أعضاء مجلس في رأس الماونسبة مساھمة كل منھمبأسماء مساھمي الشركةتفصیلیة

خمسة وعشرون ملیون لیرة (أي مبلغ من رأسمال الشركة%10یملك أعضاء/5/البالغ عددھمالشركةإدارة

.س مال الشركةأفي رمساھمة كل منھممقدار)سوریة

من قانون 197حسب المادة2010عن عاممن الربح الصافي بعد الضریبة% 10بنسبة تم تشكیل احتیاطي قانوني −

.ساسي للشركة بموجب النظام األو2008لعام3الشركات رقم

تمثل األرباح المدورة غیر المحققة فروقات القطع غیر المحققة الناتجة عن إعادة تقییم مركز القطع البنیوي استنادًا −

.2008لعام362قرار مجلس النقد والتسلیف رقمالمادة الثامنة منإلى



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 18صفحة 

:صرف وتقییم)خسائر(احصافي أرب- 16-

:باللیرة السوریةھاتس وتفصیال.ل/3,975,973/بلغت
2011/3/312010/3/31الحساب

3,803,2602,315,092فروقات صرف ایجابیة

172,71210,719فروقات تقییم ایجابیة
3,975,9722,325,811المجموع

:فروقات التقییم االیجابیةطریقة احتساب 

.ویجري تقییمھ حسب التكلفة الفعلیة،الموجود في الصنادیق والمصارف ولدى المراسلیناألجنبيالقطع یتم ترصید

خذ الفرق بین القیمة حسب وسطي أعداد البیانات وبإویعاود تقییمھ حسب وسطي نشرة مصرف سوریة المركزي بتاریخ 

على أكون ایجابیة عندما یكون التقییم لدى المركزي یظھر فروقات تقییم تف،نشرة مصرف سوریة المركزي والقیمة الفعلیة

.ویكون سالبا بالعكسمن التقییم الفعلي



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 19صفحة 

:عموالت مقبوضة- 17-

:وتفصیلھاس.ل/ 6,700,719/بلغت

العملةالحساب

2011/3/312010/3/31

الرصید
بالعملة األجنبیة

السعر الوسطي
حسب نشرة مصرف 

سوریة المركزي
صیدالرس.ل/القیمة

بالعملة األجنبیة

السعر الوسطي
حسب نشرة مصرف 

سوریة المركزي
س.ل/القیمة

SYP1,159,2020.00522,574.00س.ل/عموالت محققة

USD117,002.7147.365,541,248.3559,85146.052,756,138.55$عمولة حواالت

EUR467.13268.52862.17497.36یورو/عمولة حواالت

ریال /عمولة حواالت
سعودي

SAR0005012.32616.00

6,700,7193,279,826المجموع



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 20صفحة 

:العموالت المدفوعة- 18-

:س وتفصیلھا.ل/2,650,566/بلغت

العملةالحساب
2011/3/312010/3/31

الرصید
بالعملة األجنبیة

السعر الوسطي
حسب نشرة مصرف 

سوریة المركزي
الرصیدس.ل/یمةالق

بالعملة األجنبیة

السعر الوسطي
حسب نشرة مصرف 

سوریة المركزي
س.ل/القیمة

أساسعموالت مدفوعة

س.ل/

SYP00237,915.63054,572

USD50,942.7947.362,412,650.5312,182.546.05561,004.13$مدفوعة تعموال

EUR0001,02962.1763,972.93یورو/مدفوعةتعموال

ریال / مدفوعةت عموال
سعودي

SAR00023012.322,833.60

2,650,566.16682,383المجموع



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 21صفحة 

:رواتب وأجور وتعویضات-19

:س وتفصیالتھا باللیرة السوریة.ل/3,219,049/بلغت 

2011/03/312010/03/31الحساب
س.لس.ل

622,133433,460سرواتب العاملین في فرع دمشق ل 

151,750126,000رواتب العاملین في فرع حمص

172,083102,100رواتب العاملین في فرع حماة

180,75065,020رواتب العاملین في فرع طرطوس

1,126,716726,580مجموع رواتب العاملین

820,493490,988تعویضات العاملین في فرع دمشق ل س

328,094279,570في فرع حمصتعویضات العاملین

164,288108,982تعویضات العاملین في فرع حماة

145,11646,960تعویضات العاملین في فرع طرطوس

56,00045,000تعویض سكن 

1,513,991971,500مجموع التعویضات

68,11148,136االجتماعیة عن فرع دمشق ل سالتأمیناتمصاریف 

23,25621,546ت االجتماعیة عن فرع حمصمصاریف التأمینا

21,17510,773مصاریف التأمینات االجتماعیة عن فرع حماة

24,6502,394مصاریف التأمینات االجتماعیة فرع طرطوس

137,19282,849مجموع مصاریف التأمینات االجتماعیة

441,1500مصروف تدریب وتأھیل العاملین
3,219,0491,780,929ر والتعویضاتإجمالي الرواتب واألجو



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 22صفحة 

: مصاریف إداریة وعامة-20

:باللیرة السوریةھاتس وتفصیال.ل/2,747,355/بلغت

الحساب
2011/03/312010/03/31

س.لس.ل

299,748.00197,500اإلیجارات

94,630.00117,500والصیانةاإلصالح

534,350.00379,695الرسوم والضرائب

41,385.0043,650ریف قرطاسیة فرع دمشق ل سمصا

15,925.00910مصاریف قرطاسیة فرع حماة

17,415.000مصاریف قرطاسیة فرع طرطوس

50,500.000مستلزمات حاسوبیة وھاتفیة

794,525.0039,301فرع دمشق ل سإعالنمصاریف دعایة و 

20,000.0030,000فرع حمصوإعالنمصاریف دعایة 

17,000.0034,500فرع حماةوإعالنمصاریف دعایة 

37,000.0020,000فرع طرطوسوإعالنمصاریف دعایة 

19,620.000مصاریف كھرباء و ماء فرع دمشق ل س

7,359.000مصاریف كھرباء وماء فرع حمص

19,889.000مصاریف كھرباء وماء فرع طرطوس

173,650.0062,350ل سمصاریف برید و برق و ھاتف فرع دمشق

26,250.00112,370مصاریف برید وبرق وھاتف فرع حمص

5750مصاریف برید وبرق وھاتف فرع حماة



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 23صفحة 

الحساب
2011/03/312010/03/31

س.لس.ل

17,100.002,300مصاریف برید وبرق وھاتف فرع طرطوس

145,335.0026,090مصاریف نقل وتنقل فرع دمشق ل س

7,740.00990مصاریف نقل وتنقل فرع حماة

1,300.000یف نقل وانتقال فرع طرطوسمصار

83,915.0071,600مصاریف نثریة فرع دمشق

20,890.009,090مصاریف البوفیھ فرع دمشق ل س

1,800.002,555مصاریف نثریة وبوفیھ فرع حمص

15,010.008,405مصاریف نثریة وبوفیھ فرع حماة

37,505.00800مصاریف نثریة وبوفیھ فرع طرطوس

31,045.0030,530س.مصاریف محروقات فرع دمشق ل

2000مصاریف محروقات فرع حماة

80,701.0056,107مصاریف  تأمین عقود فرع دمشق

44,243.0015,109مصاریف تأمین عقود فرع حمص

29,495.0012,395مصاریف  تأمین عقود فرع حماه

39,435.0012,395مصاریف تأمین عقود فرع طرطوس

2200مصاریف نظافة

21,600.000مصاریف طبابة 

0.0030,000مصاریف تدقیق واستشارات محاسبیة وتقنیة

والعامة 2,747,355.001,316,142إجمالي المصاریف اإلداریة




