
















م.م.ة ششركة األدھم للصراف

24من 1صفحة 

30/6/2011كما في عن الفترة المرحلیة حول القوائم المالیةإیضاحات

:تأسیس الشركة وأعمالھا-1-

تاریخ 4ب/م ن/415تم الترخیص كشركة مساھمة مغفلة بموجب قرار مجلس النقد والتسلیف رقم -
عربیة الناظم لمھنة الصیرفة في الجمھوریة ال2006لعام 24وفق أحكام القانون رقم 11/8/2008

السوریة ووفق أحكام التعلیمات التنفیذیة المتعلقة بھ والصادرة عن مجلس النقد والتسلیف وقرارات 
تاریخ / 1076/مصرف سوریة المركزي وبموجب موافقة وزارة االقتصاد والتجارة بقرارھا ذي الرقم 

27/7 /2008.
رة سوریة وتم طرح النسبة الباقیة ملیون لی/ 250/من رأس المال البالغ % 30اكتتب المؤسسون بنسبة -

.على االكتتاب العام للجمھور حیث تم تغطیة رأس المال بكاملھ من قبل المساھمین
29مركزھا الرئیسي دمشق شارع 2006لعام 24غایة الشركة ممارسة أعمال الصرافة وفقًا للقانون -

. أیار
:مجلس إدارة الشركة مكون من خمسة أعضاء على النحو التالي-

نسبة مساھمة رأس الجنسیةالصفة االسم 
المال

% 10عربي سوري رئیس المجلس السید عمـــاد حالق قنطقجي 
%10عربي سوري نائب رئیس المجلس السید عبد اهللا حالق قنطقجي 
%10عربي سوري عضو السید عمــــر حالق قنطقجي 
%10عربي سوري عضو السید محمود حالق قنطقجي 

%10عربیة سوریة عضوالسیدة بثینة عویر 
وفي سجل الصیارفة لدى 16/2/2009تاریخ 15691سجلت الشركة في السجل التجاري بدمشق برقم -

.1/3/2009وباشرت أعمالھا بتاریخ / 10/مصرف سوریة المركزي برقم 
تاریخ المباشرة عددھا مقراتھا فروع الشركة -

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

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

: تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة-2

ووفقًا لمعاییر المحاسبة الدولیة IFRSsالمالیة وإیضاحاتھا وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أعدت القوائم 
/ 1/وبخاصة معیار المحاسبة الدولي رقم IASCFوتفسیراتھا الصادرة عن لجنة معاییر المحاسبة الدولیة 

مع . أسعار صرف العمالت األجنبیةآثار التغیرات في/ (21/، والمعیار الدولي رقم )عرض البیانات المالیة(
: مراعاة النقاط الھامة التالیة

كشركة مساھمة مغفلة طرحت أسھمھا على االكتتاب العام، وھي 1/3/2009باشرت الشركة أعمالھا في -
.مستمرة في أعمالھا



م.م.ة ششركة األدھم للصراف

24من 2صفحة 

المحاسبیة ااإلفصاح عن ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة في إعداد بیاناتھا المالیة وسیاساتھ-
األخرى لفھم البیانات المالیة، حیث یتم إعداد البیانات المالیة على أساس استمرار الشركة في أعمالھا 

.واستخدام أساس االستحقاق المحاسبي
وتثبت معامالتھا بالعمالت األجنبیة خالل السنة ) العملة الوطنیة(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

:األسس المحاسبیة والمالیة المطبقة في استخراج البیانات المالیة-3

أعدت القوائم المالیة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة والمعاییر الدولیة إلعداد : إعداد البیانات المالیة-
. لدولیة لتفسیر المعاییر الدولیةالتقاریر المالیة وتفسیراتھا الصادرة عن اللجنة ا

:أسس التطبیق-
 أعدت القوائم المالیة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة ألصولھا وموجوداتھا، واللیرة السوریة ھي عملة

).وھي عملة االقتصاد الوطني (إظھار القوائم المالیة، وھي العملة الرئیسیة للشركة 
نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف یتم تقییم أرصدة العمالت األجنبیة حسب

.سوریة المركزي بتاریخ إعداد البیانات الختامیة
 إن األسس المالیة والمحاسبیة التي یتم إعداد وتنظیم الحسابات والقوائم المالیة بموجبھا سیتم

.مراعاتھا في قوائم الدورات القادمة
وفاتھاتراعي الشركة مبدأ االستحقاق في إثبات إیراداتھا ومصر.
 ،یتم إعداد البیانات المالیة وفقًا لتعلیمات مصرف سوریة المركزي وقرارات مجلس النقد والتسلیف

.وبما ینسجم مع نظام اإلفصاح الصادر عن ھیئة األوراق واألسواق المالیة

: األصول الثابتة المادیة-أ

/ 129,705,000/ة الفعلیة تم شراء مقرات الشركة بدمشق وحماة وحمص، وبلغت قیمتھا حسب الكلف
س وتم تسجیلھا بسعر التكلفة التاریخي ویشمل المبالغ المسددة ثمنا لھذه .ل

وتم تسجیل جمیع مصاریف التصلیحات والصیانة . العقارات وكافة المصاریف التي دفعت القتنائھا
. األخرى عند تكبدھا في بیان الدخل

:األصول الثابتة المادیة التي تم شراؤھا ھي
: العقارات

30/6/201131/12/2010
س.ل/ التكلفة س.ل/ التكلفة تاریخ الشراءاألصل

مركز الشركة (أیار 29عقار بدمشق شارع 
)الرئیسي

28/3/200960,025,00060,025,000
28/3/200929,680,00029,680,000عقار حماة قرب ساعة حماة مقابل دار الحكومة

21/7/201040,000,00040,000,000شم االتاسيعقار حمص شارع ھا
129,705,000129,705,000اإلجمالي



م.م.ة ششركة األدھم للصراف

24من 3صفحة 

:األثاث والتجھیزات

30/6/201131/12/2010

س.ل/ التكلفة س.ل/ التكلفة األصل

3,029,8482,991,848فرع دمشق/أثاث وتجھیزات 

926,615345,690فرع حماة/أثاث وتجھیزات

1,988,4501,965,450فرع حمص/تأثاث وتجھیزا

1,419,2501,390,750فرع طرطوس/أثاث وتجھیزات

385,650385,650دمشق/المكتب الثاني للشركة/أثاث وتجھیزات

7,749,8137.079.388اإلجمالي

: یتم احتساب االھتالكات وفق النسب السنویة التالیة

االستھالك السنوينسبة العمر اإلنتاجي المفترض سنةاألصل

%205المباني

%520أدوات وتجھیزات مكتبیة

%520أثاث ومفروشات

%520البرامج المحاسبیة

:ضریبة الدخل-ب 

تخضع أرباحھا الشركة لضریبة دخل األرباح الحقیقة المحققة وفق میزانیتھا الختامیة السنویة ونتائج 
ون بالمائة من أرباحھا الصافیة عمال بأحكام الفقرة ب خمس وعشر% 25أعمالھا وبمعدل وحید قدره 

الناظم لمكاتب وشركات الصرافة في القطر24/4/2006تاریخ 24من القانون رقم 24من المادة رقم 



م.م.ة ششركة األدھم للصراف

24من 4صفحة 

:المؤونات-ج 

ضریبة الدخل عن األرباح الصافیة للدورة المالیة لعام تشكیل مؤونة لمواجھة أعباء محتملة الدفع عنتم 
لم یتم تشكیل مؤونة لمواجھة 30/6/2011واألرباح الصافیة عن الفترة المرحلیة المنتھیة بتاریخ.2010

بسبب وجود خسائر مدورة لنھایة 30/6/2010بتاریخ عن الفترة المنتھیةأعباء محتملة الدفع 
30/6/2010

:االعتراف باإلیراد والمصروفات-د 

عند تحقق عملیة بیع أو شراء القطع / 18/یار المحاسبة الدولي رقم یتم االعتراف باإلیراد وفقا لمع-
األجنبي وإتمام ھذه العملیات، وبصورة عامة تقوم الشركة باالعتراف باإلیرادات عندما یتم قیاسھا بشكل 

. موثوق تمامًا وفق مبدأ االستحقاق
ى أساس االستحقاق ولیس تبعًا كما تم االعتراف بالمصروفات فور تحققھا تبعا للتسجیل المحاسبي عل-

لألساس النقدي وذلك تماشیا مع معاییر المحاسبة والتقاریر المالیة الدولیة من خالل أسس وإطار إعداد 
البیانات المالیة، والذي اعتبر أن التسجیل للمصروفات یتحقق فور استحقاقھ بغض النظر لسداده أو عدم 

ھل ھناك من استحقاق بدفع ھذه النفقة في ھذه اللحظة؟ ویتحقق ذلك من التساؤل. سداده حتى تاریخھ
ومنھ یتم اتخاذ القرار المناسب في تحمیل النفقة على تكالیف الدورة المالیة المعنیة مع مراعاة ومالحظة 

. الفترة الزمنیة العائد لھا ذلك المصروف

:التقدیرات واالجتھادات المحاسبیة ذات األھمیة-4-

ا للتقدیرات واالجتھادات المحاسبیة التي تستند إلى الخبرات السابقة إضافة لعوامل أخرى بما ُتجري الشركة تقییم
. في ذلك توقعات األحداث المرتقبة التي ُیعتقد أنھا معقولة استنادا إلى الظروف الراھنة

: الصندوق والنقد المحلي في الطریق-5-

: السوریةس وتفصیالتھا باللیرة.ل/ 14.696.539/بلغت أرصدتھ 

30/6/120131/12/2010الحساب

1,956,3312,458,782رئیسي/صندوق دمشق

6,036,5257,022,189صندوق حمص

3,257,39221,461,026صندوق حماة

3,446,29110,225,995صندوق طرطوس

14,696,53941,167,992المجموع



م.م.ة ششركة األدھم للصراف

24من 5صفحة 

:صندوق العمالت األجنبیة-6

:س وتفصیلھ.ل/ 28,695,876/بلغ رصیده 

العملةاسم الحساب

30/6/201131/12/2010

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 

USD277,520.0747.3613,143,350.52389,236.1946.8518,235,715.5دمشق/ دوالر أمریكي

USD102,857.0047.364,871,307.5286,40046.854,047,840حمص/ دوالر أمریكي 

USD91,804.7447.364,347,872.49206,850.5646.859,690,948.736حماة/ دوالر أمریكي 

USD87,687.3547.364,152,872.935,98646.851,685,944.1طرطوس/ دوالر أمریكي 

EUR0005,58561.99346,214.15دمشق/ یورو 

EUR0003,00061.99185,970حمص/ یورو 

EUR00055061.9934,094.5طرطوس/ یورو 

EUR1,100.0068.6775,537.00000حماه/ یورو 

GBP155.0076.2511,818.7523572.36617,006.01دمشق/ إسترلیني 

JPY10,000.0058.89588,900.00حماه/ یاباني

CHF50.0056.972,848.50000دمشق/سویسري



م.م.ة ششركة األدھم للصراف

24من 6صفحة 

العملةاسم الحساب

30/6/201131/12/2010

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 

CHF120.0056.976,836.40حماه/سویسري

CAD890.0048.9543,565.501,05046.8349,171.5دمشق/ كندي 

CAD100.0048.954,895.00000حماه/كندي

SEK14,000.007.50105,000.00000دمشق/ویديس

KWD1,942.00172.36334,723.12615.5166.29102,351.5دمشق/ كویتي 

KWD318.00172.3654,810.48000حماه/كویتي

KWD00040166.296,651.6طرطوس/ كویتي 

SAR24,565.0012.63310,255.95140,63012.491,756,468.7دمشق/  سعودي 

SAR19,558.0012.63247,017.54000حماه/سعودي 

SAR1,250.0012.6315,787.502,00012.4924,980طرطوس/ سعودي 

JOD750.0066.7950,092.5014466.149,524.16دمشق/ أردني 

JOD798.0066.7953,298.42000حماه/أردني

BHD258.00125.6132,407.38158124.2619,633.08دمشق/ بحریني 



م.م.ة ششركة األدھم للصراف

24من 7صفحة 

العملةاسم الحساب

30/6/201131/12/2010

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 

AED5,710.0012.8973,601.908,13512.75103,721.25دمشق/ إماراتي 

AED1,000.0012.8912,890.0012,20012.75155,550طرطوس/ إماراتي 

QAR11,212.0013.01145,868.128,21712.87105,752.79ٌَِدمشق/ قطري 

EGP19.007.94150.86000دمشق/ مصري

AUD200.0050.8410,168.00000دمشق/استرالي

28,695,87636,577,538المجموع



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 8صفحة 

: الحسابات الجاریة لدى المصارف-7-

:وتفصیالتھالیرة سوریة / 66,105,485/بلغت الحسابات الجاریة 

العملةالمصرف

30/6/201131/12/2010

لرصید بالعملة ا
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة مصرف

سوریة
المركزي

الرصید بالعملة س.ل/ القیمة 
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة مصرف 

سوریة
المركزي

س.ل/ القیمة 

حسابات باللیرة السوریة
SYP0041,728,650.0000458,922بنك عودة حساب جاري

SYP0032,894.83002,062,061سالميبنك سوریة الدولي اإل

SYP0023,355.980023,431بنك فرنسبنك ح جاري

SYP0012,600,422.2100470,025بنك بیمو السعودي فرنسي ح جاري

SYP0000031,189توفیر/ بنك سوریة الدولي اإلسالمي

SYP008,525.0000548,675حساب جاري/ بنك سوریة والخلیج

SYP00812.0000181,940جاري/البنك الدولي للتجارة والتمویل ح

SYP0018,315.000044,875جاري/بنك البركة اإلسالمي ح

SYP0025,861.000074,063حساب جاري/ بنك الشام

SYP00870.00001,069,368س.جاري ل/البنك العربي

SYP0019,725.0000ب جاريحسا/ يبنك قطر الوطن



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 9صفحة 

العملةالمصرف

30/6/201131/12/2010

لرصید بالعملة ا
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة مصرف

سوریة
المركزي

الرصید بالعملة س.ل/ القیمة 
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة مصرف 

سوریة
المركزي

س.ل/ القیمة 

SYP0037,000.00000حسا ب جاري/ بنك بیبلوس

SYP0033,425.00000بنك سوریا والمھجر

54,529,8564,964,549مجموع الحسابات باللیرة السوریة

حسابات بالعمالت األجنبیة

USD7,054.0047.36334,077.44000ح جاري$بنك عودة 

USD0.7347.3634.57241,960.7346.8511,335,860ح جاري$ بنك سوریة الدولي اإلسالمي

USD31,399.8547.361,487,096.901,078.8546.8550,544ح جاري$ بنك بیمو

USD27,354.0047.361,295,485.44$جاري/بنك سوریا والمھجر

EUR15,245.0068.671,046,874.15ورو ح جاريبنك سوریا الدولي اإلسالمي ی

EUR546.6468.6737,537.77546.6461.9933,886بنك بیمو السعودي فرنسي یورو ح جاري

USD22,495.7347.361,065,397.77840.5946.8539,382حواالت$ بنك عودة 

USD499.9947.3623,679.5358,577.9946.852,744,378.83حواالت$بنك سوریة الدولي اإلسالمي  

USD28,215.0047.361,336,262.40000حواالت$ بنك بیمو 

USD9,969.0047.36472,131.84000حواالت$ بنك فرانسسبنك 



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 10صفحة 

العملةالمصرف

30/6/201131/12/2010

لرصید بالعملة ا
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة مصرف

سوریة
المركزي

الرصید بالعملة س.ل/ القیمة 
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة مصرف 

سوریة
المركزي

س.ل/ القیمة 

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

USD5,371.0047.36254,370.568,79646.85412,093حواالت$ بنك الشام 

USD7,680.1947.36363,733.8083246.8538,979حواالت$ البنك العربي 

USD49,089.0147.362,324,855.51000حواالت$البنك الدولي للتجارة والتمویل

EUR4,000.0068.67274,680.00000یورو/حواالت/بنك عودة 

EUR0,01,61561.99100,114یورو/حواالت/اإلسالمي بنك سوریة الدولي 

EUR875.0068.6760,086.2587561.9954,241یورو/ حواالت/ بنك بیمو السعودي الفرنسي

EUR11,500.0068.67789,705.00000یورو/حواالت/البنك الدولي للتجارة والتمویل

ریال /حواالت/بنك بیمو السعودي الفرنسي 
عوديس

SAR11,000.0012.63138,930.00000

درھم /حواالت/بنك بیمو السعودي الفرنسي 
إماراتي

AED21,000.0012.89270,690.0021,00012.75267,750

11,575,62916,342,178مجموع الحسابات بالعمالت األجنبیة

548,10566,21,306,727إجمالي الحسابات الجاریة لدى المصارف

29/4/2010لمركزي تاریخال یوجد حسابات جاریة للشركة خارج سوریة عدا حساب بنك الرنكا بقبرص وتمت الموافقة على فتح حساب لدى ھذا البنك من قبل مصرف سوریة ا
.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/ 43,410,053/ساببلغ رصید ھذا الح

العملةمراسلین من شركات الصرافة

30/6/201131/12/2010

الرصید بالعملة 
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة

مصرف
سوریة

المركزي

الرصید بالعملة س.ل/ القیمة 
األجنبیة

سعر وسطي
ب نشرةحس

مصرف 
سوریة

المركزي

س.ل/ القیمة 

SYP00345,408.78س.ل) سحلول(الشركة العالمیة للصرافة

USD902,739.1547.3642,753,726.1400798,165$شركة البتراء األردنیة 

SYP0001,578,418س.شركة الكمال ویسترن ینیون ل

USD000357,235.8646.8516,736,500$شركة الدیار للصرافة 

USD6,565.0047.36310,918.40000$شركة بیكو للصرافة

43,410,05319,113,083المجموع

. 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 

:الثابتة المادیةقیمة الموجوداتصافي-9-

:اتفصیلھتمثل قیمة مباني وعقارات وأثاث وتجھیزات ووس.ل/122,431,660/بلغت

ایة بدالتكلفةالحسابالتاریخ
نھایة التكلفةإضافاتالفترة

الفترة

معدل 
االستھالك
قسط ثابت

االستھالك 
المتراكم

بدایة الفترة

استھالك
الفترة

االستھالك 
المتراكم

الفترةنھایة
القیمة الصافیة

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)95,930,24840,854,140136,784,3880موعالمج

2011/6/30

117,344,968(12,360,032)(3,242,626)(9,117,406)%129,705,0000129,705,0005عقارات ومباني

5,086,692(2,663,121)(717,699)(1,945,422)%7,079,388670,4257,749,81320أثاث وتجھیزات

122,431,660(15,023,153)(3,960,325)(11,062,828)136,784,388670,425137,454,8130المجموع



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 13صفحة 

: الموجودات غیر المادیةصافي- 10-

:تفصیلھاالشركة ولدى لمستخدمااآلليبرامج الحاسبقیمةتمثلس.ل/ 522,155/بلغت

لتكلفة االحسابالتاریخ
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

2011/6/30
522,155(245,845)(70,956)(174,889)%635,500132,500768,00020برامج محاسبة

522,155(245,845)(70,956)(174,889)635,500132,500768,0000المجموع



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 14صفحة 

: موجودات أخرى-11

:س وتفصیلھا.ل/2,874,700/بلغت

الحساب
30/6/1201

س.ل
31/12/1020

س.ل

761,016698,441مصاریف مدفوعة مقدمًا 

2,113,6842,870,340عن الودیعة المجمدةفوائد محققة غیر مستحقة القبض
700,748,23,568,781المجموع

وفیما یلي تفاصیل مصاریف مدفوعة مقدما

160,96350,973دمشق/ لموجودات مدفوع مقدمًا تأمین على ا

190,66580,016حمص/تأمین على الموجودات مدفوع مقدمًا

190,00037,555حماة/ تأمین على الموجودات مدفوع مقدمًا

78,225150,730طرطوس/ تأمین على الموجودات مدفوع مقدمًا 

141,163199,167عن فرع دمشق/إیجار مدفوع مقدمًا

0180,000عن فرع طرطوس/إیجار مدفوع مقدمًا
016,761698,441المجموع

لغایةالدولي المودع لدى بنك سوریة اإلسالميالمبلغ المجمدتمثل الفوائد المحققة غیر مستحقة القبض فوائد
30/6/2011.

:مقابل رأس المالاحتیاطي نقدي لدى المصارف- 12-

من رأس مال الشركة % 25تجمید تم24/4/2006تاریخ24ون تنظیم مھنة الصرافة رقممن قان/د/الفقرة أحكامحسب 
.اإلسالميلدى بنك سوریة الدولي س.ل/62,500,000/المبلغ المجمد وقدرهوأودعملیون لیرة سوریة / 250/البالغ 

س.ل)207,543(وبلغت قیمتھ 31/12/2010وقد تم تشكیل احتیاطي نقدي  بتاریخ 



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 15صفحة 

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

:س وتفصیلھا.ل/82,817,284/بلغت

العملةالحساب

30/6/20112010/12/31

الرصید بالعملة
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة
مصرف 

سوریة المركزي

رصید بالعملةس.ل/ القیمة 
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة
مصرف 

ة المركزيسوری

س.ل/ القیمة 

شركة بیكو للصرافة 
س.ل

SYP7,748,503.00000

شركة البتراء للصرافة
$

USD000322,947.1546.8515,130,074

الشركة العالمیة 
/ سحلول/للصرافة 
س.ل

SYP000002,749,413

شركة الكمال ویسترن 
$ینیون 

USD9,930.9147.36470,327.907,761.7246.85363,637

شركة شیفت للحواالت 
$المالیة 

USD00029,095.3446.851,363,117

شركة شیفت للحواالت 
س.ل/ المالیة

SYP00000380,714

صرافة البتراء شركة 
یورو

EUR
2,001.0068.67137,408.67000



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 16صفحة 

العملةالحساب

30/6/20112010/12/31

الرصید بالعملة
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة
مصرف 

سوریة المركزي

رصید بالعملةس.ل/ القیمة 
األجنبیة

سعر وسطي
حسب نشرة
مصرف 

ة المركزيسوری

س.ل/ القیمة 

حواالت واردة لم تسلم 
أساس بالسوري

SYP002,237,604.00002,959,139

حواالت واردة لم تسلم 
USDUSD1,058,244.0047.3650,118,435.84722,13046.8533,831,790

حواالت واردة لم تسلم 
EUREUR0003,50061.99216,965

قیم برسم الدفع 
SYP18,349,281.00000بالسوري

مخصص ضریبة 
SYP003,755,724.00001,401,282الدخل

82,817,28458,396,131المجموع

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

الفترة المنتھیة المرحلیة عن أرباح س .ل/2,289,000/ومبلغ2010عاماألرباح المحققةس مخصص ضریبة عن.ل/1,466,724/یتضمن مخصص ضریبة الدخل مبلغ •
.30/6/2011بتاریخ



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 17صفحة 

:مطلوبات أخرى- 14-

:باللیرة السوریةھاتوتفصیالغیر مدفوعةس وتمثل نفقات والتزامات مستحقة و.ل/878,872/بلغت

2011/6/302010/12/31الحساب

7,86624,050رواتب مستحقة غیر مدفوعة للعاملین في فرع دمشق

119,7000فرع حماه/رواتب مستحقة للعاملین 

222,097481,730ضریبة الدخل المستحقة لمالیة دمشق

51,76746,449ضریبة الدخل المستحقة لمالیة حمص

20,11718,645ضریبة الدخل المستحقة لمالیة حماة

13,9289,557ضریبة الدخل المستحقة لمالیة طرطوس

79,4570تأمینات اجتماعیة مستحقة لفرع تأمینات دمشق 

2010183,940765,580نفقات مستحقة وغیر مدفوعة

180,0000ایجارات مستحقة  طرطوس
878,8721,346,011المجموع

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 قیمة السھم الواحد خمسمائة لیرة سوریةاسميسھم

قائمة وقد تم تقدیم.كتتاب العام للجمھور حیث تم تغطیة رأس المال بكاملھ من قبل المساھمینالنسبة الباقیة على اال

في رأس المال علما أن كل عضو من أعضاء مجلس ونسبة مساھمة كل منھمبأسماء مساھمي الشركةتفصیلیة

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

.س مال الشركةأفي رمساھمة كل منھممقدار)سوریة

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

.ساسي للشركة بموجب النظام األو2008لعام3رقم



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 18صفحة 

:صرف وتقییم)خسائر(صافي أرباح- 16-

:باللیرة السوریةھاتس وتفصیال.ل/6,558,281/بلغت
30/6/20112010/6/30الحساب

5,793,496.976,960,774فروقات صرف ایجابیة

764,784.4287,220فروقات تقییم ایجابیة
6,558,2817,047,994المجموع

:فروقات التقییم االیجابیةطریقة احتساب 

.ویجري تقییمھ حسب التكلفة الفعلیة،یق والمصارف ولدى المراسلینالموجود في الصناداألجنبيیتم ترصید القطع 

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

على أدى المركزي یظھر فروقات تقییم تكون ایجابیة عندما یكون التقییم لف،نشرة مصرف سوریة المركزي والقیمة الفعلیة

.ویكون سالبا بالعكسمن التقییم الفعلي



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 19صفحة 

:عموالت مقبوضة- 17-

:وتفصیلھاس.ل/ 20,439,559/بلغت

العملةالحساب

30/6/20112010/6/30

الرصید
بالعملة األجنبیة

السعر الوسطي
حسب نشرة مصرف 

سوریة المركزي
الرصیدس.ل/القیمة

بالعملة األجنبیة

طيالسعر الوس
حسب نشرة مصرف 

سوریة المركزي
س.ل/القیمة

SYP006,497,917.3600995,475س.ل/عموالت محققة

USD294,349.7847.3613,940,405.58151,053.8247.057,107,082$عمولة حواالت

EUR1868.671,236.062457.581,382یورو/عمولة حواالت

ریال /عمولة حواالت
ديسعو

SAR00010512.581,321

درھم /عمولة حواالت
AED00019412.7752,478إماراتي

20,439,5598,107,738المجموع



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 20صفحة 

:العموالت المدفوعة- 18-

:س وتفصیلھا.ل/4,872,486/بلغت

العملةالحساب
30/6/20112010/6/30

الرصید
بالعملة األجنبیة

السعر الوسطي
ب نشرة مصرف حس

سوریة المركزي
الرصیدس.ل/القیمة

بالعملة األجنبیة

السعر الوسطي
حسب نشرة مصرف 

سوریة المركزي
س.ل/القیمة

أساسعموالت مدفوعة

س.ل/

SYP00441,387.160067,288

USD93,531.2947.364,429,641.8947,097.0347.052,215,915$مدفوعة تعموال

EUR1068.67686.701,055.3557.5860,767یورو/مدفوعةتالعمو

ریال / مدفوعةت عموال
سعودي

SAR6112.63770.4323012.582,893

4,872,486.182,346,864المجموع



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 21صفحة 

:رواتب وأجور وتعویضات-19

:س وتفصیالتھا باللیرة السوریة.ل/6,018,528/بلغت 

الحساب
2011/06/302010/06/30

س.لس.ل

1,313,416925,490رواتب العاملین في فرع دمشق ل س

308,225262,000رواتب العاملین في فرع حمص

417,148233,472رواتب العاملین في فرع حماة

395,815176,530رواتب العاملین في فرع طرطوس

2,434,6041,597,492مجموع رواتب العاملین

1,557,663986,290املین في فرع دمشق ل ستعویضات الع

615,835559,140تعویضات العاملین في فرع حمص

306,338237,974تعویضات العاملین في فرع حماة

252,990115,804تعویضات العاملین في فرع طرطوس

101,00090,000تعویض سكن 

2,833,8261,989,208مجموع التعویضات

149,70294,293االجتماعیة عن فرع دمشق ل سناتالتأمیمصاریف 

48,30343,092مصاریف التأمینات االجتماعیة عن فرع حمص

51,22925,001مصاریف التأمینات االجتماعیة عن فرع حماة

59,71415,391مصاریف التأمینات االجتماعیة فرع طرطوس

308,948177,777مجموع مصاریف التأمینات االجتماعیة

441,1500مصروف تدریب وتأھیل العاملین

6,018,5283,764,477إجمالي الرواتب واألجور والتعویضات



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 22صفحة 

: مصاریف إداریة وعامة-

: س وتفصیالتھا باللیرة السوریة.ل/3,920,383/بلغت

2011/06/30الحساب

س.ل

2010/06/30

س.ل

597,254394,999اإلیجارات

136,925273,215والصیانةاإلصالح

607,012414,845الرسوم والضرائب

63,32757,205مصاریف قرطاسیة فرع دمشق ل س

05,225مصاریف قرطاسیة فرع حمص ل س

25,8757,510مصاریف قرطاسیة فرع حماة

35,3155,225مصاریف قرطاسیة فرع طرطوس

50,5000مستلزمات حاسوبیة وھاتفیة

811,52847,302فرع دمشق ل سإعالنمصاریف دعایة و 

34,99930,000فرع حمصوإعالنمصاریف دعایة 

32,99951,455فرع حماةوإعالنمصاریف دعایة 

51,99944,500فرع طرطوسوإعالنمصاریف دعایة 

34,2850مصاریف كھرباء و ماء فرع دمشق ل س

7,3597,651مصاریف كھرباء وماء فرع حمص

6509,355كھرباء وماء فرع حماهمصاریف

27,7030مصاریف كھرباء وماء فرع طرطوس

262,975172,129مصاریف برید و برق و ھاتف فرع دمشق ل س

68,223299,295مصاریف برید وبرق وھاتف فرع حمص

17,6259,600مصاریف برید وبرق وھاتف فرع حماة

84,9502,300مصاریف برید وبرق وھاتف فرع طرطوس

179,65564,065مصاریف نقل وتنقل فرع دمشق ل س

11,9702,330مصاریف نقل وتنقل فرع حماة

1,3000مصاریف نقل وانتقال فرع طرطوس



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

24من 23صفحة 

2011/06/30الحساب

س.ل

2010/06/30

س.ل

155,565146,020مصاریف نثریة فرع دمشق

48,19522,670مصاریف البوفیھ فرع دمشق ل س

3,6004,355مصاریف نثریة وبوفیھ فرع حمص

22,36027,685مصاریف نثریة وبوفیھ فرع حماة

74,4406,355مصاریف نثریة وبوفیھ فرع طرطوس

54,70571,640س.مصاریف محروقات فرع دمشق ل

2000مصاریف محروقات فرع حماة

149,685146,775مصاریف  تأمین عقود فرع دمشق

93,94135,197مصاریف تأمین عقود فرع حمص

51,44432,717تأمین عقود فرع حماهمصاریف

82,10524,790مصاریف تأمین عقود فرع طرطوس

2200مصاریف نظافة

39,4950مصاریف طبابة 

045,000مصاریف تدقیق واستشارات محاسبیة وتقنیة

3,920,3832,461,410إجمالي المصاریف االداریة والعامة

)باللیرات السوریة(:بعد الضریبةمن الربح الصافيالسھمحصة-21

البیان30/6/201130/6/2010

بعد الضریبةالربح الصافي 6,866,1624,554,341

عدد األسھم500,000500,000

على حاصل (13.739.1
)سھم /500,000/عدد األسھم




