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4ب/م ن/415مت الرتخــــيص كشــــركة مســــامهة مغفلــــة مبوجــــب قــــرار جملــــس النقــــد والتســــليف رقــــم  -

ــاريخ  ــم  11/8/2008تــــ ــانون رقــــ ــام القــــ ــق أحكــــ ــام 24وفــــ ــريفة 2006لعــــ ــة الصــــ ــاظم ملهنــــ النــــ
اجلمهوريـــة العربيــــة الســـورية ووفــــق أحكـــام التعليمــــات التنفيذيــــة املتعلقـــة بــــه والصـــادرة عــــن جملــــس      
ــاد والتجــــارة          ــب موافقــــة وزارة االقتصــ ــورية املركــــزي ومبوجــ ــرارات مصــــرف ســ ــد والتســــليف وقــ النقــ

. 2008/ 27/7تاريخ / 1076/بقرارها ذي الرقم 
مليـــون لــــرية ســـورية ومت طـــرح النســــبة    / 250/غ مــــن رأس املـــال البـــال  % 30اكتتـــب املؤسســـون بنســـبة    -

.الباقية على االكتتاب العام للجمهور حيث مت تغطية رأس املال بكامله من قبل املسامهني
مركزهــــا الرئيســــي دمشــــق 2006لعــــام 24غايــــة الشــــركة ممارســــة أعمــــال الصــــرافة وفقــــاً للقــــانون  -

. أيار29شارع 
:لى النحو التايلجملس إدارة الشركة مكون من مخسة أعضاء ع-

المال

% 10عربي سوري رئيس الس السيد عمـــاد حالق قنطقجي 
%10نائب رئيس الس         عربي سوري السيد عبد ا حالق قنطقجي 

%10عربي سوري عضو السيد عمــــر حالق قنطقجي 
%10عربي سوري عضو السيد حممود حالق قنطقجي 

%10عربية سورية عضوالسيدة بثينة عوير 

16/2/2009تاريخ 15691-

.1/3/2009وباشرت أعماهلا بتاريخ / 10/مصرف سورية املركزي برقم 

-

11/03/2009أيار 29. شفرع دمشق 

11/11/2009القوتلي. شفرع محاة 

11/11/2009هاشم أتاسي. شفرع محص 

11/02/2010الثورة. شفرع طرطوس        
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ووفقــــاً ملعــــايري احملاســــبة IFRSsأعــــدت القــــوائم املاليــــة وإيضــــاحاهتا وفقــــا للمعــــايري الدوليــــة للتقــــارير املاليــــة  
ــة     ــبة الدوليـ ــايري احملاسـ ــة معـ ــن جلنـ ــادرة عـ ــة وتفســـرياهتا الصـ ــدويل  IASCFالدوليـ ــبة الـ ــار احملاسـ ــة معيـ وخباصـ

/ (21/، واملعيـــار الـــدويل رقـــم    )عـــرض البيانـــات املاليــــة  / (1/رقـــم  
: مع مراعاة النقاط اهلامة التالية). األجنبية

ــام،      1/3/2009- ــاب العـ ــى االكتتـ ــهمها علـ ــت أسـ ــة طرحـ ــامهة مغفلـ ــركة مسـ كشـ
.

-
ات املاليـــة علـــى أســـاس اســـتمرار الشـــركة احملاســـبية األخـــرى لفهـــم البيانـــات املاليـــة، حيـــث يـــتم إعـــداد البيانـــ 

.
ــورية   - ــاللرية السـ ــاباهتا بـ ــركة حسـ ــة (متســـك الشـ ــة الوطنيـ ــالل   ) العملـ ــة خـ ــالعمالت األجنبيـ ــا بـ وتثبـــت معامالهتـ

دات 

. واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية ببيان الدخل
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أعـــدت القـــوائم املاليـــة وفقـــا ملعـــايري احملاســـبة الدوليـــة واملعـــايري الدوليـــة إلعـــداد   : إعـــداد البيانـــات املاليـــة-
. التقارير املالية وتفسرياهتا الصادرة عن اللجنة الدولية لتفسري املعايري الدولية

: أسس التطبيق-
 ــوائم امل ــدت القـ ــي        أعـ ــورية هـ ــرية السـ ــا، واللـ ــوهلا وموجوداهتـ ــة ألصـ ــة التارخييـ ــدأ التكلفـ ــا ملبـ ــة وفقـ اليـ

).وهي عملة االقتصاد الوطين (عملة إظهار القوائم املالية، وهي العملة الرئيسية للشركة 
          ــرف ــن مصــ ــادرة عــ ــرف الصــ ــعار الصــ ــرة أســ ــب نشــ ــة حســ ــالت األجنبيــ ــدة العمــ ــيم أرصــ ــتم تقيــ يــ

.البيانات اخلتاميةسورية املركزي بتاريخ إعداد 
   إن األســـس املاليـــة واحملاســـبية الـــيت يـــتم إعـــداد وتنظـــيم احلســـابات والقـــوائم املاليـــة مبوجبـــها ســـيتم

.
.
    ــورية ا ــرف ســ ــات مصــ ــاً لتعليمــ ــة وفقــ ــات املاليــ ــداد البيانــ ــتم إعــ ــد   يــ ــرارات جملــــس النقــ ــزي وقــ ملركــ

.والتسليف، ومبا ينسجم مع نظام اإلفصاح الصادر عن هيئة األوراق واألسواق املالية
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: األصول الثابتة المادیة-أ

مت شــــــراء مقــــــرات الشــــــركة بدمشــــــق ومحــــــاة ومحــــــص، وبلغــــــت قيمتــــــها حســــــب الكلفــــــة الفعليــــــة   -
س ومت تســــجيلها بســــعر التكلفــــة التــــارخيي ويشــــمل املبــــالغ املســــددة مثنــــا هلــــذه   .ل/ 129,705,000/

ــا     ــت القتنائهـــ ــيت دفعـــ ــاريف الـــ ــة املصـــ ــارات وكافـــ ــليحات    . العقـــ ــاريف التصـــ ــع مصـــ ــجيل مجيـــ ومت تســـ
 .

: األصول الثابتة املادية اليت مت شراؤها هي-

: العقارات

30/9/201131/12/2010تاریخ الشراءاألصل
س.ل/ التكلفة س.ل/ التكلفة 

28/3/200960,025,00060,025,000)مركز الشركة الرئيسي(أيار 29عقار بدمشق شارع 

28/3/200929,680,00029,680,000عقار محاة قرب ساعة محاة مقابل دار احلكومة

21/7/201040,000,00040,000,000عقار محص شارع هاشم االتاسي

129,705,000129,705,000اإلجمالي

:األثاث والتجھیزات

30/9/201131/12/2010األصل

س.ل/ التكلفة س.ل/ التكلفة 

3,051,3482,991,848فرع دمشق/أثاث وجتهيزات 

926,615345,690فرع محاة/أثاث وجتهيزات

1,988,4501,965,450فرع محص/أثاث وجتهيزات

1,439,4501,390,750فرع طرطوس/أثاث وجتهيزات

385,650385,650دمشق/املكتب الثاني للشركة/أثاث وجتهيزات

7,791,5137,079,388اإلجمالي
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: یتم احتساب االھتالكات وفق النسب السنویة التالیة

نسبة االستھالك السنويالعمر اإلنتاجي المفترض سنةاألصل

%205املباني

%520أدوات وجتهيزات مكتبية

%520أثاث ومفروشات

%520الربامج احملاسبية

:ضریبة الدخل-ب 

ختضــــع أربــــاح الشــــركة لضــــريبة دخــــل األربــــاح احلقيقــــة احملققــــة وفــــق ميزانيتــــها اخلتاميــــة الســــنوية    -
ــدره    ــد قــ ــدل وحيــ ــا ومبعــ ــائج أعماهلــ ــا  % 25ونتــ ــن أرباحهــ ــة مــ ــرون باملائــ ــس وعشــ ــال  مخــ ــافية عمــ الصــ

ــم    ــادة رقــ ــن املــ ــرة ب مــ ــام الفقــ ــم  24بأحكــ ــانون رقــ ــن القــ ــاريخ 24مــ ــب  24/4/2006تــ ــاظم ملكاتــ النــ

:المؤونات-ج 

بلغت املؤونة  اليت مت تشكيلها ملواجهة أعباء حمتملة الدفع عن ضريبة دخل األرباح الصافية عن الفرتة 
و مل يتم تشكيل مؤونة ملواجهة أعباء .(2,856,980 )مبلغ مقداره 2011/ 30/9املرحلية املنتهية بتاريخ

30/9/2010بسبب وجود خسائر مدورة لنهاية 30/9/2010حمتملة الدفع عن الفرتة املنتهية بتاريخ 

:االعتراف باإلیراد والمصروفات-د 

عند حتقق عملية بيع أو شراء القطع / 18/يتم االعرتاف باإليراد وفقا ملعيار احملاسبة الدويل رقم - 
األجنيب وإمتام هذه العمليات، وبصورة عامة تقوم الشركة باالعرتاف باإليرادات عندما يتم قياسها بشكل 

. موثوق متاماً وفق مبدأ االستحقاق
حتققها تبعا للتسجيل احملاسيب على أساس االستحقاق وليس تبعاً كما مت االعرتاف باملصروفات فور- 

لألساس النقدي وذلك متاشيا مع معايري احملاسبة والتقارير املالية الدولية من خالل أسس وإطار إعداد 
البيانات املالية، والذي اعترب أن التسجيل للمصروفات يتحقق فور استحقاقه بغض النظر لسداده أو عدم 

. تى تارخيهسداده ح

. الفرتة الزمنية العائد هلا ذلك املصروف
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تُجري الشركة تقييما للتقديرات واالجتهادات احملاسبية اليت تستند إىل اخلربات السابقة إضافة لعوامل أخرى مبا 
 .
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: س وتفصيالهتا باللرية السورية.ل/ 20,289,729/بلغت أرصدته 

30/9/201131/12/2010الحساب

3,599,6172,458,782رئيسي/صندوق دمشق
3,350,6897,022,189صندوق محص
7,757,10021,461,026صندوق محاة

5,582,32310,225,995صندوق طرطوس

20,289,72941,167,992المجموع
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:س وتفصیلھ.ل/ 41,188,916/بلغ رصیده 

العملةاسم الحساب

30/9/201131/12/2010

الرصید بالعملة 
األجنبیة

السعر 
الوسطي حسب 
نشرة مصرف 

سوریة 
المركزي

القیمة باللیرات 
السوریة

الرصید بالعملة 
األجنبیة

السعر الوسطي 
حسب نشرة 

مصرف سوریة 
المركزي

القیمة باللیرات 
السوریة

USD681,129.0748.8133,245,909.91389,236.1946.8518,235,715.50دمشق/ دوالر أمریكي
USD49,802.0048.812,430,835.6286,400.0046.854,047,840.00حمص/دوالر أمریكي 

USD50,041.7448.812,442,537.33206,850.5646.859,690,948.74حماة/ دوالر أمریكي 
USD35,178.3548.811,717,055.2635,986.0046.851,685,944.10طرطوس/ دوالر أمریكي 

EUR5,585.0061.99346,214.15دمشق/ یورو 
EUR3,000.0061.99185,970.00حمص/ یورو 
EUR550.0061.9934,094.50طرطوس/ یورو 

EUR1,100.0066.5073,150.00حماه/ یورو 
GBP155.0076.3311,831.15235.0072.36617,006.01دمشق/ إسترلیني 
JPY10,000.000.636,300.00حماه/ یاباني

CHF50.0054.452,722.50دمشق/سویسري
CHF120.0054.456,534.00حماه/سویسري

CAD890.0047.3442,132.601,050.0046.8349,171.50دمشق/ كندي 
CAD100.0047.344,734.00حماه/كندي
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العملةاسم الحساب

30/9/201131/12/2010

الرصید بالعملة 
األجنبیة

السعر 
الوسطي حسب 
نشرة مصرف 

سوریة 
المركزي

القیمة باللیرات 
السوریة

الرصید بالعملة 
األجنبیة

السعر الوسطي 
حسب نشرة 

مصرف سوریة 
المركزي

القیمة باللیرات 
السوریة

SEK14,000.007.21100,940.00دمشق/سویدي
KWD1,942.00176.55342,860.10615.50166.29102,351.50دمشق/ كویتي

KWD318.00176.5556,142.90حماه/كویتي
KWD40.00166.296,651.60طرطوس/ كویتي 

SAR24,665.0013.01320,891.65140,630.0012.491,756,468.70دمشق/  سعودي 
SAR2,058.0013.0126,774.58حماه/سعودي 

SAR1,250.0013.0116,262.502,000.0012.4924,980.00طرطوس/ سعودي 
JOD750.0068.8651,645.00144.0066.149,524.16دمشق/ أردني 
JOD798.0068.8654,950.28حماه/أردني
BHD258.00129.4533,398.10158.00124.2619,633.08دمشق/ بحریني 
AED2,110.0013.2928,041.908,135.0012.75103,721.25دمشق/ إماراتي 

AED1,000.0013.2913,290.0012,200.0012.75155,550.00طرطوس/ إماراتي 
QAR11,212.0013.40150,240.808,217.0012.87105,752.79دمشق/ قطري 
EGP19.008.19155.61دمشق/ مصري 
AUD200.0047.909,580.00دمشق/استرالي

41,188,91636,577,538المجموع
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:لرية سورية وتفصيالهتا/ 16,162,304/احلسابات اجلارية بلغت : - 7- 

العملةالمصرف

30/9/201131/12/2010

الرصيد
بالعملة 
األجنبية

السعر 
الوسطي 

حسب نشرة 
مصرف 
سورية 
المركزي

القيمة بالليرات 
السورية

الرصيد 
بالعملة 
األجنبية

السعر 
الوسطي 

حسب نشرة 
مصرف 
سورية 
المركزي

القيمة بالليرات 
السورية

حسابات باللیرة السوریة
SYP6,048,974458,922بنك عودة حساب جاري

SYP456,5012,062,061سوریة الدولي اإلسالميبنك 
SYP23,35623,431بنك فرنسبنك ح جاري

SYP5,471,491470,025بنك بیمو السعودي فرنسي ح جاري
SYP031,189توفیر/ بنك سوریة الدولي اإلسالمي

SYP8,450548,675حساب جاري/ بنك سوریة والخلیج
SYP28,462181,940جاري/الدولي للتجارة والتمویل حالبنك

SYP31544,875جاري/بنك البركة اإلسالمي ح
SYP85174,063حساب جاري/ بنك الشام

SYP693,4701,069,368س.جاري ل/البنك العربي
SYP18,695حساب جاري/ بنك قطر الوطني

SYP2,0360جاريحسا ب / بنك بیبلوس
SYP39,4580بنك سوریا والمھجر

12,792,0594,964,549مجموع الحسابات باللیرة السوریة
حسابات بالعمالت األجنبیة

USD241,960.7346.8511,335,860ح جاري$ بنك سوریة الدولي اإلسالمي
USD1,078.8546.8550,544ح جاري$ بنك بیمو

EUR546.6461.9933,886بنك بیمو السعودي فرنسي یورو ح جاري
USD840.5946.8539,382حواالت$ بنك عودة 



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

العملةالمصرف

30/9/201131/12/2010

الرصيد
بالعملة 
األجنبية

السعر 
الوسطي 

حسب نشرة 
مصرف 
سورية 
المركزي

القيمة بالليرات 
السورية

الرصيد 
بالعملة 
األجنبية

السعر 
الوسطي 

حسب نشرة 
مصرف 
سورية 
المركزي

القيمة بالليرات 
السورية

USD58,578.9946.852,744,378.83حواالت$بنك سوریة الدولي اإلسالمي  
USD33,14948.811,618,002.69حواالت$ بنك بیمو 

USD27,00046.851,264,950حواالت$ بنك البركة اإلسالمي
USD8,79646.85412,093حواالت$ بنك الشام 

USD83246.8538,979حواالت$ البنك العربي 
USD445.0148.8121,720.94حواالت$البنك الدولي للتجارة والتمویل

EUR4,00066.50266,000.00یورو/حواالت/بنك عودة 
EUR1,61561.99100,114یورو/حواالت/بنك سوریة الدولي اإلسالمي 

EUR37066.5024,605.0087561.9954,241یورو/ حواالت/ بنك بیمو السعودي الفرنسي
EUR11,50066.50764,750.00000یورو/حواالت/البنك الدولي للتجارة والتمویل

EUR3,80466.50252,966.00یورو/توفیر /الدولي اإلسالمي بنك سوریة 
ریال /حواالت/بنك بیمو السعودي الفرنسي 

SAR11,00013.01143,110.00000سعودي
درھم /حواالت/بنك بیمو السعودي الفرنسي 

AED21,00013.29279,090.0021,00012.75267,750إماراتي

3,370,24516,342,178بالعمالت األجنبیةمجموع الحسابات 
16,162,30421,306,727إجمالي الحسابات الجاریة لدى المصارف

ومل 29/4/2010بقربص ومتت املوافقة على فتح حساب لدى هذا البنك من قبل مصرف سورية املركزي تاريخال يوجد حسابات جارية للشركة خارج سورية عدا حساب بنك الرنكا
.تباشر الشركة نشاطها بعد مع هذا البنك



م.م.شركة األدھم للصرافة ش
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:باللیرة السوریةوتفصیالتھویمثل رصید المراسلین من شركات الصرافةس.ل/ 35,979,501/بلغ رصید ھذا الحساب 

العملةمراسلين من شركات الصرافة

30/9/201131/12/2010

الرصيد 
بالعملة 
األجنبية

السعر 
الوسطي 

حسب نشرة  
مصرف  
سورية 
المركزي

س.ل/ القيمة 
الرصيد 
بالعملة 
األجنبية

السعر 
الوسطي 

حسب نشرة  
مصرف  
سورية 
المركزي

س.ل/ القيمة 

SYP248,040.78س.ل) سحلول(الشركة العالمیة للصرافة
00798,165س.شركة البتراء األردنیة ل
USD656,748.1548.8132,055,877.20$شركة البتراء األردنیة 

EUR10,495.0066.50697,917.50شركة البتراء األردنیة یورو
USD53,325.2948.812,602,807.40$شركة الكمال ویسترن ینیون 
SYP001,578,418س.شركة الكمال ویسترن ینیون ل

USD357,235.8646.8516,736,500$شركة الدیار للصرافة 
SYP100,400.00س.شركة بیكو للصرافة ل 
USD5,623.0048.81274,458.63000$شركة بیكو للصرافة

35,979,501.519,113,083المجموع

. لشركةتتم التسوية يومياً مع املراسل مبطابقة احلساب بالعملة األجنبية ثم تسويتها بسعر صرف حيدده املراسل حبيث حيقق أرباح صرف اجيابية ل



م.م.شركة األدھم للصرافة ش
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:س ومتثل قيمة مباني وعقارات وأثاث وجتهيزات وتفصيلها.ل/ 120,658,955/بلغت 

التكلفة بدایة الحسابالتاریخ
الفترة

التكلفة نھایة إضافات 
الفترة

معدل 
االستھالك 
قسط ثابت

االستھالك 
المتراكم بدایة 

الفترة

استھالك 
الفترة

االستھالك 
المتراكم نھایة 

الفترة
القیمة الصافیة

31/12/2010
120,587,594(9,117,406)(5,379,696)(3,737,710)89,705,00040,000,000129,705,0000عقارات ومباني

5,133,966(1,945,422)(1,518,709)(426,713)6,225,248854,1407,079,3880أثاث وتجھیزات
125,721,560(11,062,828)(6,898,405)(4,164,423)-95,930,24840,854,140136,784,388المجموع

30/9/2011
115,723,655(13,981,345)(4,863,939)(9,117,406)129,705,0000-129,705,000عقارات ومباني

4,935,300(2,856,213)(910,791)(1,945,422)7,079,388712,1257,791,5130أثاث وتجھیزات
120,658,955(16,837,558)(5,774,730)(11,062,828)-136,784,388712,125137,496,513المجموع
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: س تمثل قیمة برامج الحاسب اآللي المستخدم لدى الشركة وتفصیلھا.ل/ 483,755/بلغت 

التكلفة نھایة إضافات التكلفة بدایة الفترةالحسابالتاریخ
الفترة

معدل 
االستھالك قسط 

ثابت

االستھالك 
المتراكم بدایة 

الفترة
استھالك الفترة

االستھالك 
المتراكم نھایة 

الفترة
القیمة الصافیة

31/12/2010
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

2011/9/30
483,755(284,245)(109,356)(174,889)%635,500132,500768,00020برامج محاسبة

483,755(284,245)(109,356)(174,889)635,500132,500768,0000المجموع



م.م.شركة األدھم للصرافة ش
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:س وتفصيلها.ل//24,658,470بلغت

30/9/201131/12/2010الحساب
س.لس.ل

706,407698,441مصاريف مدفوعة مقدماً
22,324,574حسابات انتقالية و مدينون خمتلفون

1,627,4892,870,340فوائد حمققة غري مستحقة القبض عن الوديعة امدة
24,658,4703,568,781المجموع

وفيما يلي تفاصيل مصاريف مدفوعة مقدماً

91,97950,973دمشق/ تأمني على املوجودات مدفوع مقدماً 
141,99780,016محص/تأمني على املوجودات مدفوع مقدماً

141,33237,555محاة/ تأمني على املوجودات مدفوع مقدماً
35,445150,730طرطوس/ تأمني على املوجودات مدفوع مقدماً 

295,654199,167عن فرع دمشق/إجيار مدفوع مقدماً

180,000-عن فرع طرطوس/إجيار مدفوع مقدماً
706,407698,441المجموع

متثل الفوائد احملققة غري مستحقة القبض فوائد املبلغ امد عن االحتياطي النقدي مقابل رأس املال واالحتياطيات
.س.ل/62,552,000/والبالغ30/9/2011واملودع لدى بنك سورية اإلسالمي الدويل لغاية 

 -12 -:

من رأس مال الشركة % 25مت جتميد 24/4/2006تاريخ 24من قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم / د/حسب أحكام الفقرة 
.س لدى بنك سورية الدويل اإلسالمي .ل/ 62,500,000/مليون لرية سورية وأودع املبلغ امد وقدره/ 250/البالغ 

منه أي مبلغ % 25س مت جتميد.ل) 207,543(وبلغت قيمته 31/12/2010وقد مت تشكيل احتياطي قانوني  بتاريخ 
30/9/2011س لغاية.ل) 62,552,000(يات لرية سورية ليصبح االحتياطي النقدي مقابل رأس املال واالحتياط) 52.000(

.ومت إيداع املبلغ على نفس الوديعة امدة لدى بنك سورية الدويل االسالمي



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

:س وتفصیلھا.ل/ 62,089,573/بلغت : - 13- 

العملةالحساب

2011/9/302010/12/31

الرصيد بالعملة 
األجنبية

السعر 
الوسطي حسب 
نشرة مصرف 

سورية 
المركزي

القيمة بالليرات 
السورية

الرصيد بالعملة 
األجنبية

السعر 
الوسطي حسب 
نشرة مصرف 

سورية 
المركزي

القيمة بالليرات 
السورية

USD322,947.1546.8515,130,074.00$شركة البرتاء للصرافة 
الشركة العاملية للصرافة 

SYP2,749,413.00س.ل/ سحلول/

USD7,761.7246.85363,637.00$شركة الكمال ويسرتن ينيون 
USD29,095.3446.851,363,117.00$شركة شيفت للحواالت املالية 
/ شركة شيفت للحواالت املالية

SYP380,714.00س.ل
حواالت واردة مل تسلم أساس 

SYP2,318,034.002,959,139.00بالسوري

USDUSD1,166,043.0048.8156,914,558.83722,130.0046.8533,831,790.00حواالت واردة مل تسلم 
EUREUR3,500.0061.99216,965.00حواالت واردة مل تسلم 

SYP2,856,980.001,401,282.00خمصص ضريبة الدخل

62,089,57358,396,131المجموع
اليت مل يتم تسليمها وليس عليها أي عملية ، ويظهر هذا احلساب احلواالت)سواء كان خارجيا أو داخليا(فيما خيص احلواالت اليت مل تسلم فهي حواالت واردة إىل الشركة من املراسل 

. تسوية، ويتم تقييمها حسب وسطي أسعار مصرف سورية املركزي بتاريخ إعداد البيانات
.30/9/2011س خمصص ضريبة الدخل عن أرباح الفرتة املنتهية املرحلية بتاريخ.ل/2,856,980/يتضمن خمصص ضريبة الدخل مبلغ 



م.م.شركة األدھم للصرافة ش
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:س ومتثل نفقات والتزامات مستحقة وغري مدفوعة وتفصيالهتا باللرية السورية.ل/650964/بلغت

30/9/20112010/12/31الحساب

35,00024,050دمشق

4,5470محاةفرع / رواتب مستحقة للعاملني 

100,651481,730ضريبة الدخل املستحقة ملالية دمشق

20,76946,449ضريبة الدخل املستحقة ملالية محص

8,04218,645ضريبة الدخل املستحقة ملالية محاة
15,0009,557ضريبة الدخل املستحقة ملالية طرطوس

تأمينات اجتماعية مستحقة لفرع تأمينات 
64,47515,000دمشق

201042,480765,580نفقات مستحقة وغري مدفوعة
360,0000اجيارات مستحقة  طرطوس

650,9641,346,011المجموع

15 -

/ 500.000/س مائتان ومخسون مليون لرية سورية مقسما على .ل/250,000,000/حدد رأس مال الشركة مببلغ −
من رأس املال ومت طرح % 30السهم الواحد مخسمائة لرية سورية وقد اكتتب املؤسسون بنسبة سهم امسي قيمة 

وقد مت تقديم قائمة . النسبة الباقية على االكتتاب العام للجمهور حيث مت تغطية رأس املال بكامله من قبل املسامهني
ما أن كل عضو من أعضاء جملس إدارة 

) مخسة وعشرون مليون لرية سورية (من رأمسال الشركة أي مبلغ % 10أعضاء ميلك /5/الشركة البالغ عددهم
.

3ات رقم من قانون الشرك197حسب املادة 2010% 10مت تشكيل احتياطي قانوني بنسبة −
.ومبوجب النظام األساسي للشركة 2008لعام 

س وتمثل صافي الربح المدور القابل للتوزیع عن الدورة .ل/ 231,768/بلغت األرباح المدورة المحققة  مبلغ−
.31/12/2010المالیة

س وتمثل فروقات التقییم االیجابیة .ل/ 234,839/بلغت األرباح المدورة غیر المحققة مبلغ−
.وھي غیر قابلة للتوزیع2008لعام362حسب قرار مجلس النقد والتسلیف رقم31/12/2010لغایة



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

: ) خسائر(- 16- 

:س وتفصيالهتا باللرية السورية.ل/6,306,231/بلغت

30/9/201130/09/2010الحساب

5,793,4979,589,477فروقات صرف ایجابیة
808,321206,416فروقات تقییم ایجابیة
(295,587)فروقات صرف سلبیة

6,306,2319,795,893المجموع

:طريقة احتساب فروقات التقييم االجيابية
ويعاود . يتم ترصيد

تقييمه حسب وسطي نشرة مصرف سورية املركزي بتاريخ إعداد البيانات وبأخذ الفرق بني القيمة حسب وسطي نشرة 

كون اجيابية عندما يكون التقييم لدى املركزي أعلى من مصرف سورية املركزي والقيمة الفعلية، فيظهر فروقات تقييم ت

.التقييم الفعلي ويكون سالبا بالعكس



م.م.شركة األدھم للصرافة ش
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:س وتفصيلها.ل/ 29,922,460/بلغت

العملةالحساب

2011/9/302010/9/30

الرصيد بالعملة 
األجنبية

السعر الوسطي 
حسب نشرة 

مصرف سورية 
المركزي

القيمة بالليرات 
السورية

الرصيد بالعملة 
األجنبية

السعر الوسطي 
حسب نشرة 

مصرف سورية 
المركزي

القيمة بالليرات 
السورية

SYP--6,740,717--1,624,729س.ل/عموالت حمققة

USD474,909.2948.8123,180,323279,302.3646.8013,071,351$عمولة حواالت

EUR21.3666.501,420215.9960.0012,959يورو/عمولة حواالت

ريال /عمولة حواالت
SAR---110.0012.501,375سعودي

درهم /عمولة حواالت
AED---194.0012.7752,478إماراتي

29,922,46014,712,892المجموع



م.م.شركة األدھم للصرافة ش
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:س وتفصيلها.ل/6,299,152/بلغت

العملةالحساب

2011/9/302010/9/30

الرصيد 
بالعملة 
األجنبية

السعر الوسطي 
حسب نشرة 

مصرف سورية 
المركزي

القيمة بالليرات 
السورية

الرصيد 
بالعملة 
األجنبية

السعر الوسطي 
حسب نشرة 

مصرف سورية 
المركزي

القيمة بالليرات 
السورية

عموالت مدفوعة 
SYP00557,08600574,481أساس

USD117,611.2948.815,740,60788,026.5146.804,119,641$عموالت مدفوعة 
EUR10.0066.506651,055.3560.0063,321يورو/عموالت مدفوعة
ريال / عموالت مدفوعة

SAR61.0013.01794230.0012.502,875سعودي
6,299,1524,760,318المجموع
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19 -:

:س وتفصيالهتا باللرية السورية.ل/8,878,002/بلغت 

الحساب
2011/09/302010/09/30

س.لس.ل
1,985,7701,426,440

469,700403,000رواتب العاملني 

657,448391,362

606,055295,030

3,718,9732,515,832جمموع رواتب العاملني
81,00074,000مكافآت العاملني فرع دمشق

19,00017,500مكافآت العاملني فرع محص

28,00027,500فرع محاةمكافآت العاملني 

18,0006,500مكافآت العاملني فرع طرطوس

146,000125,500جمموع مكافآت العاملني
2,268,2671,597,554

890,389838,710

445,808379,078

356,241186,055

146,000143,750تعويض سكن

4,106,7053,145,147جمموع التعويضات
225,786146,789مصاريف التأمينات االجتماعية عن فرع دمشق ل س

73,34864,638مصاريف التأمينات االجتماعية عن فرع محص

79,61246,100فرع محاةمصاريف التأمينات االجتماعية عن

86,42833,092مصاريف التأمينات االجتماعية فرع طرطوس

465,174290,619جمموع مصاريف التأمينات االجتماعية
-441,150مصروف تدريب وتأهيل العاملني

8,878,0026,077,098إمجايل الرواتب واألجور والتعويضات
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:س وتفصيالهتا باللرية السورية.ل/5,251,528/بلغت

الحساب
2011/09/302010/09/30

س.لس.ل

72,000-نفقات تأسيس فروع

874,265702,097االجيارات

199,850299,915االصالح والصيانة

652,055454,475الرسوم والضرائب

135,27471,700مصاريف قرطاسية فرع دمشق ل س

3,4005,225مصاريف قرطاسية فرع محص

31,64011,265مصاريف قرطاسية فرع محاة

48,71521,395مصاريف قرطاسية فرع طرطوس

-80,350مستلزمات حاسوبية وهاتفية

827,032347,103مصاريف دعاية و اعالن فرع دمشق ل س

47,49730,000مصاريف دعاية واعالن فرع محص

45,49770,955مصاريف دعاية واعالن فرع محاة

64,49756,000مصاريف دعاية واعالن فرع طرطوس

-53,835مصاريف كهرباء و ماء فرع دمشق ل س

15,25914,726مصاريف كهرباء وماء فرع محص

2,12028,240مصاريف كهرباء وماء فرع محاة

36,8478,025مصاريف كهرباء وماء فرع طرطوس

376,881329,699مصاريف بريد و برق و هاتف فرع دمشق ل س

131,583576,620مصاريف بريد وبرق وهاتف فرع محص

34,75030,620مصاريف بريد وبرق وهاتف فرع محاة

113,30021,808مصاريف بريد وبرق وهاتف فرع طرطوس

237,965103,220مصاريف نقل وتنقل فرع دمشق ل س



م.م.شركة األدھم للصرافة ش

الحساب
2011/09/302010/09/30

س.لس.ل

16,7504,370مصاريف نقل وتنقل فرع محاة

-1,550مصاريف نقل وانتقال فرع طرطوس

12,165-مصاريف نقل وتنقل فرع محص

249,055216,128مصاريف نثرية فرع دمشق

61,71159,710مصاريف البوفيه فرع دمشق ل س

3,6006,155مصاريف نثرية وبوفيه فرع محص

28,82544,710فرع محاةمصاريف نثرية وبوفيه 

96,64520,165مصاريف نثرية وبوفيه فرع طرطوس

136,000107,170س.مصاريف حمروقات فرع دمشق ل

-4,200مصاريف حمروقات فرع محاة

218,669242,179مصاريف  تأمني عقود فرع دمشق

142,60981,197مصاريف تأمني عقود فرع محص

100,11266,205محاهمصاريف  تأمني عقود فرع

124,88537,185مصاريف تأمني عقود فرع طرطوس

-220مصاريف نظافة

-54,085مصاريف طبابة ل س

45,000-مصاريف تدقيق واستشارات حماسبية وتقنية

5,251,5284,197,427إجمالي المصاریف االداریة والعامة
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)باللیرات السوریة: (- 21

البیان30/9/201130/9/2010
الربح الصافي بعد الضریبة8,558,9436,006,662

عدد األسھم500,000500,000

17.1212.01
حصة السھم 

حاصل تقسیم الربح الصافي بعد الضریبة على (
)سھم / 500,000/عدد األسھم 
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مت إثبات املوجودات واملطاليب حماسبيا بالتكلفة :القیمة العادلة للموجودات والمطالیب- أ

التارخيية وهي تساوي القيمة العادلة هلا بتاريخ إعداد القوائم املالية للشركة، مل يطرأ أي 

.تغيري جوهري على قيم مباني ومقرات الفروع العائدة للشركة

إن إدارة املخاطر هدفها التعرف والرقابة املستمرة على املخاطر املالية :السیولةمخاطر - ب

اليت من املمكن أن تؤثر سلبا على أداء الشركة ومسعتها إضافة إىل ضمان استثمار رأس 

إن إدارة املخاطر لدى الشركة تسري وفق . املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل املخاطر

تنسجم مع حجم نشاطها وتعليمات مصرف سورية املركزي وتوجيهات مبادئ رئيسية 

عملها يعتمد على شراء وبيع احلواالت والقطع األجنيب تقوم الشركة باالحتفاظ حبد أدنى 

من النقدية والبنكنوت حبيث تكون قادرة على ا

.حتقيقا ملبدأ االستمرارية

تراعي الشركة خماطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية وهلذا فإهنا :مخاطر أسعار الصرف- ج

.




