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 1الصفحة 

 ������� �	
��� ����
  31/12/2012 �� �ـــــ� ��� ��� �

        ::::تأسيس الشركة وأعمالهاتأسيس الشركة وأعمالهاتأسيس الشركة وأعمالهاتأسيس الشركة وأعمالها    - - - - 1- - - - 


	ــــ��� ��ــــ�     -�� 4'/& %/415# ��"!ــــ�  ��ــــ��� �	ــــ�مه� ����ــــ� ���ــــ� �ــــ��� ��ــــ� ����ــــ� 

 ()��ــ�   11/8/2008*ــــــ ــ�& ���ــــــ�+�% ��ــــ 240ــــــ/ .-,ــــ  &�ــ ــ� ��4ــــــ�03 2   2006�1ــــ ���ــــــ��7 �56ــــ

ــ��   ــ� ���8�1ـــ� ��	ـ ــ�<�= >ـــ; ��ـــ�         �:��59(ـ ــ� 8ـــ? ��4ـ 
���@(ـــ� �6
��1ـ�� A�
9��1ـــ�� &�ــ 0ـــ/ .-,ـ �)

        =��ــ 
Bــ�� >�ــ 
4ــ�C� =��Dــ�  ــ� ����0ــ ���ــ EFــ ــ��(� ��6�ــ ــ�G Hــ ــ����A �4ــ ــ��� �ــ 
	ــ��ــ�  ����ــ

 ����� EI �J����8/1076 / ()��*27/7 /2008.   

-  �Lــــ	ــــ�% �8	GM6� ــــ�

��30 % O�� Sــــ�R ���	ــــ�L ���ــــ�% �ــــG =3ــــ��(� #/ 250/�ــــ; �.Q �6ــــ�� P�Lــــ

Tمه�	6� UL� ;� ?���,8 P�6� Q.� ��V�* # W�- ��59B�� &�1�� '�

�C� X�< ����L��.  

-    %�+���Gــــ� .>9ــــ�P ��4ــــ���0 �0ــــ�ً ���ــــZ ���(ــــ� ���ــــ�[24  &��JFــــ� ���[�	ــــ\ <��ــــ/   2006�1ــــ��

 ^��_29 ��). .  

- `�
�� �a��� X�< b�c<. �	d ;� %�,� ������ =��>e ���: 

 الجنسية ةالصف االسم

نسبة 

مساهمة  

 رأس المال

 المبلغ

\B�V�� gh- >� ��i� ��]� E��G \8�< 10% 25,000,000 ��	�� >9ـــ

\B�V�� gh- j� �L< ��	�� ��i� ��]� �]�+ E��G \8�< 10% 25,000,000 

\B�V�� gh- 9ــــ�< ��	�� �c< E��G \8�< 10% 25,000,000 

\B�V�� gh- >�9k ��	�� <�c E��G \8�< 10% 25,000,000 

�)�< ���l8 =��	�� �c< �)��G ��8�< 10% 25,000,000 

  
-  ���8 /���8 E��B
�� UB	�� 2 ������ m�BG15691  ()��*16/2/2009  n�� �0���4�� UBG 2

 ���8 EF��6� �)��G H�4�/10 / ()��
8 �o�9<. A�_�81/3/2009. 

 تاريخ المباشرة تاريخ المباشرة تاريخ المباشرة تاريخ المباشرة                                                 عددها عددها عددها عددها                                                         مقراتها مقراتها مقراتها مقراتها                                         فروع الشركةفروع الشركةفروع الشركةفروع الشركة -

 /��> ^�0)\	�]��� ��6�  ( r .29  ��).                    1              1/03/2009  

 =�s ^�0        r .\�*����                     1              1/11/2009  

             s ^�0        r .\G�*. �_�J               1                1/11/2009  

Q�S�S ^�0              r .=��l��                     1              1/02/2010  



  م .م .شركة ادھم للصرافة ش
 

  
 2الصفحة 

        : : : : تطبيق المعايير الدولية للتقارير الماليةتطبيق المعايير الدولية للتقارير الماليةتطبيق المعايير الدولية للتقارير الماليةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية    - - - - 2

6���ـــ�          � �)����ـــ� ��
�ـــ��3 �)��0ـــ� ��19ـــ �t�-��GــــIFRSs    �L.>ـــ�A ���ـــ��[� �6���ـــ� c)eـــu� 3)��0ـــ�ً 16ـــ

�t�3ـــ	�*��ـــ�   �����ـــ� ��� �LـــG�u� 3)��Gـــ�L ��ـــ�`   IASCF��4ـــ�<�= >ـــ; :�ـــ� �1ـــu� ���vـــ� ��1ـــw

ــ�  6���ـــ�  / (1/��ـ� A��+ـــ�L�� xــ�   )>ـــ� ��16ـــ�� ��ـــ�` ��ـ ،/21) /     Ah91ـــ�� Hـــ�v ��}zـــ�� ��ـــ
�G. 2 A�3ـــ1
��L��|�( .����
�� ���o� }����� =�<��� ~� :  

-   2 �ــ 9�oـ<. ��ــ� ــ�A ���ـ 81/3/2009�_ـ  �ــ ــ��� �	ـ ��ـ    ،&�ــ ــ�' ��1ـ 
ـ
�C� Xــ ــ595� >�ـ ــG. mـ ــ� �S-ـ مه� ����ـ

�o�9<. 2 =�9
	� \J. 

-      �t�ــ �Gــ�Gــ�  6���ــ� �ــ �tــ+�ــ��< �8 ــ� �6	ــــ
���� e 2>ــ ��ــo� ��Lــ �Gــu� A�ــ ــ; ���ــــ  ��	��Gــ ــ�R >ــ  ��40ــ

    ��6���ــ� >�ـــG. Xـــ�G� Qـــ
�9�� ���ـــ�� A��+ـــ�L�� >�ـــ�<e �
6���ــ�، -�ـــW (ـــ� A��+ـــ�L�� 5ـــ��� nـــ�!|� ��LــG�u�

o�9<. 2�G�u� g��a
GC� Q�G. &���
G� �. 

� 8ـــ���3= ��	ـــ��(�   -t�8�ــ ــ� �����Sـــ�(�	ـــ� ���ـــ��� -	ـ ــ� 8ـــ���L��|� Ah91ـــ� !ـــPh  ) ���91ـ 1��thـ� mـــLl*

             A�>ـــ�= ���6ـــ�v�. Uـــ)�� �
��	ـــ�� >�ـــG. Xـــ�G. Qـــ1�� ��4ـــ�H ��	ـــ��(� 2 *ـــ��() *���ـــ@ �16���ـــ�، (ـــ

  Ah91��ــ ــ� 8ـ ــ� �����(ـ ــ�� A�I A�1�LVـ �8��V6ـ      Hــ� ــ1�� ��4ـ ــ�G. Qـ ــG. Xـ ــ� >�ـ ــ�� �6���ـ ــ� ��	ـ �(ـ� 2 nــ� �|!ـ

    R�(ــــ
� *	ــــU�B �|�8ــــ ،EFــــ����16ــــ� �ــــ; �LــــU �4ــــ�G Hــــ��(� ��6 ()����	ــــ��(� ���GــــI 2 ��V�ــــ� ��
ــــ

U!��� %��L8 ��L��|� Ah91�� U)�� ;< ������ �]�	�� .  

        ::::يةيةيةيةاألسس المحاسبية والمالية المطبقة في استخراج البيانات المالاألسس المحاسبية والمالية المطبقة في استخراج البيانات المالاألسس المحاسبية والمالية المطبقة في استخراج البيانات المالاألسس المحاسبية والمالية المطبقة في استخراج البيانات المال    - - - - 3

6���ـــ� -� A��+ـــ�L�� >�ـــ�<e :  >�ـــ� �>ـــ������ 3)���ـــ� �16ـــ��� �LـــG�u� 3)�.>ـــ�A ���ـــ��[� �6���ـــ� �0ـــ� 16ـــ

������ 3)�16� 3	�
� ������ ��B��� ;< =�>�4�� �t�3	�* ����6� �)���
�� .  

- /�LV
�� �G. :  

�       �oــ� ــ� |vـ ����ـ
ــ� �� ــ�. ��
,��ـ ــ� L6ـ ــ� �0ـ ــ��[� �6���ـ ــ�A ���ـ ــ\   .>ـ ــ��(� Jـ ــ3= ��	ـ ���ـ ،�ــ ����<�tـ

 ������ ��	�]��� ��91�� \J ،����6� �]����� ��57e ��9<) �S��� >�4
�C� ��9< \J.( 

�          Hــ� ــ; �4ــ ــ�<�= >ــ ــ�H ��4ــ ــ1�� ��4ــ ــ�= .Gــ ــ� +�ــ ــ� -	ــ ــ�L��|� Ahــ ــ�= ��91ــ ــ�� .�vــ ــ
� *��ــ   (ــ

����
�� A�+��L�� >��<e ()��
8 EF��6� �)��G. 

�Gـــ �u����ـــ��[� �6���ـــ� ���Lـــ5� Gـــ�
� G|� %eـــ� �6���ـــ�  A�8���L ��ـــ� (ـــ
� e>ـــ��< *��ـــ�� ��	ـــ

��>���� A����� �]��� 2 �t�<���. 

� �t�0�4� �t�>��)e A�Lze 2 g��a
GC� .�L� ������ \<��*. 

ــ�      � �ــــ����A ��ــــ� ����ــ EFــــ�
9��1ــــ�A �4ــــ�G Hــــ��(� ��6� ً�ــ ــ� �0ــ 6���ــ� A��+ــــ�L�� >�ــ� (ــــ
� e>ــ

�) �� ،���	
������6� g��G|� g��|� ���J ;< �>�4�� R�40�� &��+ ~� �B	. 
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  : األصول الثابتة الماديةاألصول الثابتة الماديةاألصول الثابتة الماديةاألصول الثابتة المادية    - - - - أأأأ

9
ــــــ5� -	ــــــ� ��,��ــــــ� �����1ــــــ�     -�� m��8ــــــsــــــ ،  =�# _ــــــ��b ��ــــــ��A ���ــــــ��� ��8�ــــــ/ sــــــ

/133,621,500 /P.    �ــ ــ��O �6	ـــــ�<= ��ـــ (�ـــــL6� U9ـــ \���ــ ــ� ��
ـــ ــ�1 ��
,��ـــ 5� 8	ـــ��Bـــــ	* # Q

� oــــ@�� A����[5ــــ� ���1ــــ�
�C mــــ� <10ــــ�� �)���A . 0ــــ� �46ــــa4ــــ��
�� �)��# *	ــــU�B ��ــــ~ �4ــــ

U!��� %��8 2 �J�L,* ��< n�!|� �+��4�� .  

- \J �J���_ # ��� �)>�6� �
8�l�� P�v|� : 

        : : : : العقاراتالعقاراتالعقاراتالعقارات    

  األصل
تاريخ 

  الشراء

31/12/2012  31/12/2011  

/ التكلفة 

 ليرة سورية

/ التكلفة 

 ليرة سورية
� ���� ���� �� !29  ���") ��$�
� %�$ 

�&	�$
�( 
28/3/2009 60,025,000 60,025,000 

���� �� ( ���)� *!�!+ ,-�29 ���"

.�� �/02012  
29/7/2012  2,681,500  0  


� 12� ��3	&4 ���� �� !� ���)29  ���"

.��  �/02012  
1/1/2012  1,235,000  0  

 ��( 5���  *�6 ���7 8$9 *�6 ����
� �:;� 28/3/2009 29,680,000 29,680,000 

�7�<=� ��� ���� ,6 ���� 21/7/2010 40,000,000 40,000,000 

 129,705,000 500621,313,  ا�جمالي
  ::::األثاث والتجهيزاتاألثاث والتجهيزاتاألثاث والتجهيزاتاألثاث والتجهيزات

  األصل
31/12/2012  31/12/2011  

/ التكلفة 

  ليرة سورية

/ التكلفة 

  ليرة سورية
 ��%	>?@ A�B"/�� ( �$�  4,310,664 3,415,398 
��%	>?@ A�B"/*�6 �$�  1,066,615 926,615 

��%	>?@ A�B"/,6 �$�  0 1,988,450 

��%	>?@ A�B"/C�D$D �$�  2,135,270 1,439,450 

��%	>?@ A�B"/��$�2
 �E�F
� GH:��/�� (  2,006,660 685,650 

 8,455,563 9,519,209  ا�جمالي
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 ()��817/12/2012
ـــ �Lــــ	8^�Gـــ��� ��(ــــ� ��ــــ~ ���ــــ�<�A   -�ــــW ��	ـــ�[�= 2 ��(�ــــ� sــــ   �|�ــــ

      &�ــ ــX >ـ ــ�[� >�ـ ــ�^ !	ـ ــA�F ���ـ ��5ـ ��ــ ــ� .zـ ــU ��9ـ ــ�^ # ��9ـ ــ~     2012���ـ ــ�� �9ـ 
Lـ<C� Tــ ــ@ 18ـ ــ� �|!ـ 18ـ

\�) �9�  A��h
JC�:  

  

I�	J
�  K2J��/����7 *L
  

 �$M
� ��%	>?@ A�B" �	N��H
� �M2:H
� ��	9  2,005,450  
=� O�P ً�-9�E ���/H�  (1,191,422) 

��%	>RH
�@ A�BS� ��	9 T�U/$��&V�@ W���S� 8�&� 12� X2	�4 Y   )814,028(  

  

  : يتم احتساب االهتالكات وفق النسب السنوية التالية

  األصل
العمر اإلنتاجي 

  المفترض سنة

نسبة االستهالك 

  السنوي
�E�J��  20  5%  

�	JH:  ��%	>?@ ��@("  5  20%  
 @ A�B"���@$M  5  20%  

�	J7�Z� [ �\
�  5  20%  

        ::::ضريبة الدخلضريبة الدخلضريبة الدخلضريبة الدخل    - - - - ب ب ب ب 
���ــــ� ��	ــــ��(�    -
�� �
ــــ5�+�F�� /0ــــ�cــــ~ .�8ــــ�R ���ــــ��� �cــــ�(�L <!ــــU �|�8ــــ�R �����ــــ� ���uــــ� 

ــ���    -�ــــ� �ــ Pــ� �1ــ �ــ 9�oــ<. �]�ــ 
ــ+25 %    hــ ــ���0 >9ــ ــ� ��4ــ ــ; .�8�-5ــ ــ� �ــ 6�[ــ�8 %dــــ� >�ــــ�

ــ�    ــ�<= ��ــ ــ; �6ــ ــ�= ' �ــ ــ�& ����ــ ــ; � �824-,ــ ــ� �ــ ــ�+�% ��ــ ــ��()  24��ــ ــ�   24/4/2006*ــ �*ــ,�7 6�ــ ���ــ

�V��� 2 �0��4�� A���_. 

-    nـــ��9ـــ�= i� 1ـــ�)>��� A�>�ـــ�)e >�1L
�Gـــ A���
	ـــ�' ��cـــ�(�L 18ـــ� �eـــ��0 >ـــ�G� bـــ
�h5 ���1ـــ-� #

 \�hGC� �)��G �,�8 2�v TL� �J �9� ����
�� A���0R�c)C� 2 ���22.  

  :المؤوناتالمؤوناتالمؤوناتالمؤونات    - - - - ج ج ج ج  

6� m��8 �+M � �5��,�* # ��;< ~0��� ��9
k b�L<. �5���6  R�8�|� U!> �L)�� ="��� ;< ��0�4��

()��
8 ��5
�6� ���-�6�31/12/ 2012 ������ O�L�) 20,880,872(  �)��G =3�  U8���

O�L�)6,198,235( �)��G =3�   �+M��L)��  ;<. R�8�2011 .  
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  ::::االعتراف باإليراد والمصروفاتاالعتراف باإليراد والمصروفاتاالعتراف باإليراد والمصروفاتاالعتراف باإليراد والمصروفات    - - - - د د د د  

 - ) ��� `��� �LG�u� ���16 ��0 >��)��8 H�"<C� �
/18 / ~V��� b��_ . ~�8 ���9< /�� ��<
 U,�8 �5G��� �
) ����< A�>��)��8 H�"<C�8 ������ &��* ���< =��48 ،A���91�� �@J &��e ���|�

g��a
GC� .�L� /0 ً���� g�z�� .  
 - � ��0 A�0�46�8 H�"<C� # �9� ً�1L* ��� g��a
GC� Q�G. X�< �G�u� U�B	
�� �1L* �5��

 >��<e ��Se �G. Ph! ;� ������ ����6� �)���
�� �LG�u� 3)�1� ~� ��_�� ��I E����� Q�G��
 &�< . �>��	� ����� ��8 ?���a
G� ��0 /�a
) A�0�49�� U�B	
�� %. �
<� E@�� ،����6� A�+��L��

 X
- �>��G?����� �@J ~0�8 g����� � �@J 2����a؟. *�a
G� ;� ���J UJ P��	
�� ;� ��I /�a
) 

 ��-h� =�<��� ~� ���16� ����6� =���� ����,* X�< ������ U�9� 2 �G��6� ������ I��� �
) ?��
H�46� ��I �o �]�1�� ����F�� ="��� .  

        ::::ت األهميةت األهميةت األهميةت األهميةالتقديرات واالجتهادات المحاسبية ذاالتقديرات واالجتهادات المحاسبية ذاالتقديرات واالجتهادات المحاسبية ذاالتقديرات واالجتهادات المحاسبية ذا    - - - - 4- - - - 

 �� n�!. U���1� �0��e ��8�	�� A���� �e ��
	* ��� ��LG�u� A�>�5
�C� A��)��
�� �9���* ������ E�B*ُ

��J���� H���� �e �>��
G� ����1� ��. ��
1�) ��� �L�*�6� ���-|� A�1��* ��I 2.  

        : : : : الصندوق والنقد المحلي في الطريقالصندوق والنقد المحلي في الطريقالصندوق والنقد المحلي في الطريقالصندوق والنقد المحلي في الطريق    - - - - 5- - - - 

  
    1111201201201201////12121212////11113333    2222201201201201////12121212////31313131    الحسابالحسابالحسابالحساب

�� ( ]@!3U/�&	�� 2,877,092 33,712,011 

,6 ]@!3U 0  1,883,733 
*�6 ]@!3U 1,074,968 1,791,496 

C�D$D ]@!3U 881,443 4,479,712 
���^� 503,833,4 41,866,952 
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        ::::صندوق العمالت األجنبيةصندوق العمالت األجنبيةصندوق العمالت األجنبيةصندوق العمالت األجنبية    - - - - 6

        

    العملةالعملةالعملةالعملة    اسم الحساباسم الحساباسم الحساباسم الحساب

31/12/2012 31/12/2011 

د بالعملة د بالعملة د بالعملة د بالعملة الرصيالرصيالرصيالرصي
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب 
نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية 

    المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
        السوريةالسوريةالسوريةالسورية

الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة 
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب 
نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية 

    المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية

�:�$ " �=@( /
�� ( 

USD 

         776,324.65        86.24     66,950,237.82       962,184.92        55.72      53,612,943.74  
 �:�$ " �=@( /

,6 
USD 

                        -               -                          -           18,826.00        55.72        1,048,984.72  
 �:�$ " �=@( /

*�6 
USD 

           46,985.25        86.24       4,052,007.96       186,776.74        55.72      10,407,199.95  
 �:�$ " �=@( /

C�D$D 
USD 

           41,900.32        86.24       3,613,483.60         54,827.35        55.72        3,054,979.94  
 @��� /�� ( EUR            11,110.00      113.78       1,264,095.80                     -               -                          -    

 @��� /C�D$D EUR                 100.00      113.78            11,378.00                     -               -                          -    
 @��� /_�6 EUR            50,596.00      113.78       5,756,812.88                  5.00        72.78                  363.90  

 `	
a7� /�� ( GBP                 100.00      139.34            13,934.00              155.00        87.22             13,519.10  
�E���� /_�6 JPY            10,000.00          0.10              1,000.00         10,000.00          0.72               7,200.00  

b$&��7/�� ( CHF                         -                            -                  50.00        59.63               2,981.50  
b$&��7/_�6 CHF              2,670.00        94.26          251,674.20              120.00        59.63               7,155.60  

 b!3� /�� ( CAD                         -                            -                890.00        54.65             48,638.50  
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    العملةالعملةالعملةالعملة    اسم الحساباسم الحساباسم الحساباسم الحساب

31/12/2012 31/12/2011 

د بالعملة د بالعملة د بالعملة د بالعملة الرصيالرصيالرصيالرصي
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب 
نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية 

    المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
        السوريةالسوريةالسوريةالسورية

الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة 
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب 
نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية 

    المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية

b!3�/_�6 CAD                 300.00        86.73            26,019.00              100.00        54.65               5,465.00  
b!��7/�� ( SEK                         -               -                          -           14,000.00          8.12           113,680.00  

�7b!�/_�6 SEK            14,900.00        13.22          196,978.00                     -              -                          -    
 c��� /�� ( KWD                 560.00      306.70          171,752.00              696.00      200.23           139,360.08  
c���/_�6 KWD                         -               -                          -                318.00      200.23             63,673.14  

 c��� /C�D$D KWD                   33.00      306.70            10,121.10                     -              -                          -    
 b(�)7  /�� ( SAR              7,700.00        22.99          177,023.00         10,265.00        14.86           152,537.90  

 b(�)7/_�6 SAR            57,556.00        22.99       1,323,212.44           2,222.00        14.86             33,018.92  
 b(�)7 /C�D$D SAR              2,066.00        22.99            47,497.34           1,250.00        14.86             18,575.00  
 �E(�" /�� ( JOD              2,536.00      121.68          308,580.48              750.00        78.58             58,935.00  
�E(�"/_�6 JOD                         -               -                          -             1,063.00        78.58             83,530.54  

 `�$d /�� ( BHD                         -               -                          -                258.00      147.80             38,132.40  
 �<��� � /�� ( AED            33,495.00        23.48          786,462.60              950.00        15.17             14,411.50  

 �<��� �/_�6 AED                 600.00        23.48            14,088.00                     -              -                          -    
 �<��� � /C�D$D AED                   30.00        23.48                 704.40           1,000.00        15.17             15,170.00  

 b$e9 /�� ( QAR                 500.00        23.69            11,845.00              500.00        15.30               7,650.00  
 b$-  /�� ( EGP                         -               -                          -                  19.00          9.24                  175.56  
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    العملةالعملةالعملةالعملة    اسم الحساباسم الحساباسم الحساباسم الحساب

31/12/2012 31/12/2011 

د بالعملة د بالعملة د بالعملة د بالعملة الرصيالرصيالرصيالرصي
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب 
نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية 

    المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
        السوريةالسوريةالسوريةالسورية

الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة 
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب 
نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية 

    المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية

���E�/�� ( OMR                 200.00      223.98            44,796.00                     -              -                          -    
f�a7�/�� ( AUD                         -               -                          -                200.00        56.60             11,320.00  
f�a7�/_�6 AUD                 100.00        89.59              8,959.00                     -               -                          -    

f�a7�/C�D$D AUD              1,500.00        89.59          134,385.00                     -               -                          -    
 68,959,602      85,177,048       المجموع
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  : : : : الحسابات الجارية لدى المصارفالحسابات الجارية لدى المصارفالحسابات الجارية لدى المصارفالحسابات الجارية لدى المصارف    - - - - 7- - - - 

    العملةالعملةالعملةالعملة    المصرفالمصرفالمصرفالمصرف

31/12/2012 31/12/2011 

الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة 
        األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب 
نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية 

    المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

ات ات ات ات القيمة بالليرالقيمة بالليرالقيمة بالليرالقيمة باللير
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية

الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة 
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر الوسطي السعر الوسطي السعر الوسطي السعر الوسطي 
حسب نشرة مصرف حسب نشرة مصرف حسب نشرة مصرف حسب نشرة مصرف 

    سورية المركزيسورية المركزيسورية المركزيسورية المركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية

               حسابات بالليرة السورية

b��+ 8�&� *(�� g3� 
SYP                577,424.00          3,035,054.00  

� /7h� f@!
� ����7 g3�/b��+ 
SYP               137,631.00          1,505,756.83  

b��+ W g3J&E$� g3� 
SYP                             -                          0.98  

b��+ W �&E$� b(�)&
� ��	� g3� 
SYP        127,014,065.00               18,770.21  

 5���H
�@ *��RH2
 f@!
� g3J
�
W/b��+ SYP                   2,610.00                 5,222.00  

W � /7h� ��\
� g3�/b��+ 
SYP                   3,780.00                    315.00  

.��
� g3� /b��+ 8�&� 
SYP                      550.00        

��$)
� g3J
�/� b��+.C 
SYP                   7,334.00                    974.00  

`D�
� $e9 g3� /b��+ 8�&� 
SYP                             -          

C�2J	� g3� /b��+ 8 �&� 
SYP                   4,044.00                      38.00  

$R>��@ ����7 g3� 
SYP                   7,389.00                    384.00  

H
� g3J
�b��&
� b��R/7/ SYP                   7,322.00        

 4,566,515     127,762,149        مجموع الحسابات بالليرة السورية
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    العملةالعملةالعملةالعملة    المصرفالمصرفالمصرفالمصرف

31/12/2012 31/12/2011 

الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة 
        األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب 
نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية 

    المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

ات ات ات ات القيمة بالليرالقيمة بالليرالقيمة بالليرالقيمة باللير
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية

الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة 
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر الوسطي السعر الوسطي السعر الوسطي السعر الوسطي 
حسب نشرة مصرف حسب نشرة مصرف حسب نشرة مصرف حسب نشرة مصرف 

    سورية المركزيسورية المركزيسورية المركزيسورية المركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية

  حسابات بالعم<ت ا=جنبية

 *(�� g3�$b��+ 
USD             466.00          86.24              40,187.84        2,007.00       55.72         111,830.04  

� /7h� f@!
� ����7 g3� $ W
b��+ USD 250,231.83 86.24 21,579,993.02 82,133.00 55.72     4,576,450.76  

��	� g3� �&E$� b(�)&
� $b��+ W 
USD 1,300,054.26 86.24 112,116,679.38 50.00 55.72            2,786.00  

 ��$)
� g3�$b��+ 
USD - - - 10.00 55.72               557.20  


�J *��RH2
 f@!
� g3
5���H
�@$b��+ USD 1,020.00 86.24 87,964.80 - -                       -    

� /7=� ��\
� g3�$b��+ 
USD 506.00 86.24 43,637.44 - -                       -    

[	2V�@ ����7 g3�/b��+$ 
USD 324,000.00 86.24 27,941,760.00 - -                       -    

��RH
� g3J
�b b��&
�/7/$b��+ USD 426.00 86.24 36,738.24 - -                       -    
b��+ @��� *(�� g3� 

EUR - - - 105,041.68 72.78     7,644,933.47  
 W @��� �&E$� b(�)&
� ��	� g3�

b��+ EUR - - - 5,200.00 72.78        378,456.00  
 �&E$� b(�)&
� ��	� g3�/ ��(

b��+ W �<��� � AED 9,225.00 23.48 216,603.00 - -                       -    
  � /7h� f@!
� ����7 g3�

$�=��� USD 9.00 86.24 776.16 9.00 55.72               501.48  
��RH
� g3J
�b b��&
�/7/$�=��� USD 2,006.00 86.24 172,997.44 - -                      -    
��	� g3�  �&E$� b(�)&
� $

�=��� USD - - - 1.00 55.72                 55.72  
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    العملةالعملةالعملةالعملة    المصرفالمصرفالمصرفالمصرف

31/12/2012 31/12/2011 

الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة 
        األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب السعر الوسطي حسب 
نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية نشرة مصرف سورية 

    المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

ات ات ات ات القيمة بالليرالقيمة بالليرالقيمة بالليرالقيمة باللير
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية

الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة 
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر الوسطي السعر الوسطي السعر الوسطي السعر الوسطي 
حسب نشرة مصرف حسب نشرة مصرف حسب نشرة مصرف حسب نشرة مصرف 

    سورية المركزيسورية المركزيسورية المركزيسورية المركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية

 *��RH2
 f@!
� g3J
�
5���H
�@$�=��� USD - - - 98.01 55.72            5,461.12  

 *(�� g3�/�=���/@��� 
EUR                    -                  -                            -         3,997.00       72.78         290,901.66  

 � /7h� f@!
� ����7 g3�
/L��</@��� EUR                    -                  -                            -         3,804.00       72.78         276,855.12  

�&E$M
� b(�)&
� ��	� g3� /
�=��� /@��� EUR                    -                  -                            -            370.00       72.78           26,928.60  

 *��RH2
 f@!
� g3J
�
5���H
�@/�=���/@��� EUR                    -                  -                            -         9,365.00       72.78         681,584.70  

 �&E$M
� b(�)&
� ��	� g3�
/�=���/b(�)7 ���� SAR          5,000.00          22.99            114,950.00        8,000.00       14.86         118,880.00  

3� �&E$M
� b(�)&
� ��	� g
/�=���/�<��� � ��( AED        21,000.00          23.48            493,080.00      21,000.00       15.17         318,570.00  

 14,434,752   162,845,367       مجموع الحسابات بالعم<ت ا=جنبية
 19,001,267   290,607,516       إجمالي الحسابات الجارية لدى المصارف

  

� �)��G H�4� UL� ;� ��L�� �@J n�� '�	-  
0 X�< ��0��6� m� ¡��8 �,+�C ��8 '�	- ��< �)��G ¢��! ������ �)��� A�8�	- ���) C()��* EF��6  

29 /4/2010 ��L�� �@J ~� �18 �5S��+ ������ �_�L* £.  
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�' ¤Ul   : : : : شيكات ووسائل دفع محررة مشتراةشيكات ووسائل دفع محررة مشتراةشيكات ووسائل دفع محررة مشتراةشيكات ووسائل دفع محررة مشتراة    - - - - 8- - - - 	�� �@J ��v� '�	- 6� �0��4�� A���_ ;� T�G��    ()��
8 '�	a�� =�v�. ���) C31/12/2011:        

    العملةالعملةالعملةالعملة    الحسابالحسابالحسابالحساب

31/12/2012 31/12/2011 

        الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
        بالعملةبالعملةبالعملةبالعملة
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

        السعر الوسطي السعر الوسطي السعر الوسطي السعر الوسطي 
        حسب نشرة حسب نشرة حسب نشرة حسب نشرة 

    مصرف سورية المركزيمصرف سورية المركزيمصرف سورية المركزيمصرف سورية المركزي

        القيمةالقيمةالقيمةالقيمة
        بالليراتبالليراتبالليراتبالليرات    
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية    

        الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
        بالعملةبالعملةبالعملةبالعملة
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

        لسعر الوسطي لسعر الوسطي لسعر الوسطي لسعر الوسطي اااا
        حسب نشرةحسب نشرةحسب نشرةحسب نشرة

    مصرف سورية المركزيمصرف سورية المركزيمصرف سورية المركزيمصرف سورية المركزي    

        القيمةالقيمةالقيمةالقيمة
        بالليراتبالليراتبالليراتبالليرات    
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية    

���$-2
 �:	� ��$� USD 4,453.00 86.24   384,026.72  - - - 
I�	3� Ia&�@ ���:
� ��$� USD 10,566.00 86.24   911,211.84  - - - 

 0     1,295,239       المجموع
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    ::::الثابتة الماديةالثابتة الماديةالثابتة الماديةالثابتة المادية    قيمة الموجوداتقيمة الموجوداتقيمة الموجوداتقيمة الموجودات    صافيصافيصافيصافي    - - - - 9- - - - A�F�5� ��z. A����< \+�L� �9�� Ul� �5��4�*:        

    الحسابالحسابالحسابالحساب    التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ    
التكلفة بداية التكلفة بداية التكلفة بداية التكلفة بداية 

    الفترةالفترةالفترةالفترة
    استبعادات استبعادات استبعادات استبعادات     إضافات إضافات إضافات إضافات 

التكلفة نهاية التكلفة نهاية التكلفة نهاية التكلفة نهاية 
    الفترةالفترةالفترةالفترة

        معدلمعدلمعدلمعدل
    

        االستهالك االستهالك االستهالك االستهالك 
    قسط ثابتقسط ثابتقسط ثابتقسط ثابت

االستهالك االستهالك االستهالك االستهالك 
        المتراكمالمتراكمالمتراكمالمتراكم

    بداية الفترةبداية الفترةبداية الفترةبداية الفترة    
    استبعادات استبعادات استبعادات استبعادات 

استهالك استهالك استهالك استهالك 
    الفترةالفترةالفترةالفترة

        ستهالكستهالكستهالكستهالكاالاالاالاال
        المتراكمالمتراكمالمتراكمالمتراكم    

    نهاية الفترةنهاية الفترةنهاية الفترةنهاية الفترة    
    القيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافية

31/12/2011 

�E�J @ ������       
129,705,000  

                
-     

       
129,705,000  

                  
0  

         
(9,117,406)   

      
(6,485,248) 

      
(15,602,654) 

      
114,102,346  

@ A�B"��%	>?           
7,791,513  

       
664,050    

           
8,455,563  

                  
0  

         
(1,945,422)   

      
(1,308,153) 

        
(3,253,575) 

          
5,201,988  

 المجموع
   

137,496,513  
     

664,050  
                   

-   
    

138,160,563  
   

0  
     

(11,062,828) 
                 

-   
   

(7,793,401) 
   

(18,856,229) 
   

119,304,334  

31/12/2012 

�E�J @ ������       
129,705,000  

    
3,916,500    

       
133,621,500  

                  
0  

       
(15,602,654)   

      
(6,612,396) 

  
(22,215,050) 

      
111,406,450  

��%	>?@ A�B"           
8,455,563  

    
3,069,096  

     
(2,005,450) 

           
9,519,209  

                  
0  

         
(3,253,575) 

    
1,191,423  

      
(2,059,456) 

   
(4,121,608) 

          
5,397,601  

 المجموع
   

138,160,563  
 

6,985,596  
  

(2,005,450) 
    

143,140,709  
                  

0  
     

(18,856,229) 
  

1,191,423  
   

(8,671,852) 
  
(26,336,658) 

   
116,804,051  

��: : : : صافي الموجودات غير الماديةصافي الموجودات غير الماديةصافي الموجودات غير الماديةصافي الموجودات غير المادية    - - - - 10- - - - ���� n�� &��
	6� `¥� �G��� ����8 �9�� Ul� �5��4�*:  

  

    الحسابالحسابالحسابالحساب    التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ 
    التكلفةالتكلفةالتكلفةالتكلفة

    بداية الفترةبداية الفترةبداية الفترةبداية الفترة
    إضافات إضافات إضافات إضافات 

التكلفة التكلفة التكلفة التكلفة 
    نهاية الفترةنهاية الفترةنهاية الفترةنهاية الفترة

معدل معدل معدل معدل 
االستهالك االستهالك االستهالك االستهالك 
    قسط ثابتقسط ثابتقسط ثابتقسط ثابت

االستهالك االستهالك االستهالك االستهالك 
المتراكم المتراكم المتراكم المتراكم 

    بداية الفترةبداية الفترةبداية الفترةبداية الفترة

استهالك استهالك استهالك استهالك 
    الفترةالفترةالفترةالفترة

االستهالك االستهالك االستهالك االستهالك 
المتراكم المتراكم المتراكم المتراكم 
نهاية نهاية نهاية نهاية 
    الفترةالفترةالفترةالفترة

القيمة القيمة القيمة القيمة 
    الصافيةالصافيةالصافيةالصافية

2011/12/31 

 [ �$�
�J7�k 635,500 132,500 768,000 20% 

     
(174,889) 

   
(147,756) 

   
(322,645) 445,355 

 768,000 132,500 635,500 المجموع
 

(174,889) (147,756) (322,645) 445,355 

2012/12/31 

 [ �$�
�J7�k 768,000 190,350 958,350 20% 

     
(322,645) 

   
(175,596) 

    
(498,241) 460,109 

 460,109 (498,241)   (175,596)  (322,645)      958,350 190,350 768,000 المجموع
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  : : : : موجودات أخرىموجودات أخرىموجودات أخرىموجودات أخرى    - - - - 11

    الحسابالحسابالحسابالحساب
31/12/2012 31/12/2011 

 س.ل س.ل
ً� !�  ����!  l���-  1,374,371 1,271,926 

*!�^� �)�(�
� m� nJ�
� ��oH&  Lp ���k !���� 2,832,522 2,758,378 
 4,030,304 4,206,893 المجموع

� !�  ����!  l���-  5	U�M< �2� ��	�@ 

 ً� !�  ���!  ��(�+��� 12� q r< /�� ( 66,436 134,915 
ً� !�  ���!  ��(�+��� 12� q r</,6 102,888 93,329 
ً� !�  ���!  ��(�+��� 12� q r< /*�6 155,139 92,664 

 ً� !�  ���!  ��(�+��� 12� q r< /C�D$D 168,408 169,873 
ً� !�  ���!  ��s�/ ( �$� m��� - 150,145 

ً� !�  ���!  ��s�/C�D$D �$� m� 856,500 631,000 
ً� !�  ����!  G<�@� 25,000 - 

 1,271,926 1,374,371 المجموع

�]��0 �L��� ��a
	� 3[ ���u� �]����� Ul� �9i� O�L6� A��S��
-C� P�6� Q.� U8��� E����� \S��
-C� ;<  

 G�� �)��G ��8 n�� ^>�6�\�h  `����)��� 31/12/2012 O��L��/63,065,000/P.Q.  

        ::::واالحتياطياتواالحتياطياتواالحتياطياتواالحتياطيات    رأس المالرأس المالرأس المالرأس المال    مقابلمقابلمقابلمقابل    احتياطي نقدي لدى المصارفاحتياطي نقدي لدى المصارفاحتياطي نقدي لدى المصارفاحتياطي نقدي لدى المصارف    - - - - 12- - - - 

 =����� &�,-. �	-/> / ;�  ;� �18���� =>�6� ��� �0��4�� ��5� ����* %�+��24  ()��*24/4/2006  m4+ ���) :على 

 في االحتياطي هذا يودع وان رأسمالها واحتياطياتها من% 25 يعادل نقدي احتياطيب دائمة بصفة تحتفظ أن الصرافة مؤسسات

 يصدرها التي والتعليمات للضوابط االحتياطي هذا استخدام ويخضع .المركزي وباسمها سورية مصرف قبل من مقبول مصرف

��% ��9�25 #  فقد )المودعة الصرافة لمؤسسة االحتياطي هذا عائدات وتعود سورية المركزي مصرف���� P�� Q.� ;� 

O��L��/250,000,000 /O��L�� \+�+���� \S��
-C� �)��G =3�/2,258,469/�)��� �)��G =3�31/12/2011  O�L6� ^>.
 \�hG�� `��� �)��G ��8 n�� �9i� ?��4�*:  

 س.ل/القيمة البيان

االحتياطي النقدي 

 %25بنسبة

 62,500,000 250,000,000 رأس المال
 52,000 207,543 2010من أرباح عام% 10احتياطي قانوني بنسبة
 513,000 2,050,926 2011من أرباح عام% 10احتياطي قانوني بنسبة

 63,065,000  13/12/2012إجمالي ا�حتياطي النقدي لغاية
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      ::::قيم برسم الدفع ألجل قصير وحسابات دائنة مختلفةقيم برسم الدفع ألجل قصير وحسابات دائنة مختلفةقيم برسم الدفع ألجل قصير وحسابات دائنة مختلفةقيم برسم الدفع ألجل قصير وحسابات دائنة مختلفة    - - - - 13- - - - 
  
  

    العملةالعملةالعملةالعملة    الحسابالحسابالحسابالحساب

2012/12/31 2011/12/31 

    الرصيد بالعملةالرصيد بالعملةالرصيد بالعملةالرصيد بالعملة
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر السعر السعر السعر 
الوسطي حسب الوسطي حسب الوسطي حسب الوسطي حسب 
نشرة مصرف نشرة مصرف نشرة مصرف نشرة مصرف 

سورية سورية سورية سورية 
    المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية

    الرصيد بالعملةالرصيد بالعملةالرصيد بالعملةالرصيد بالعملة
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر السعر السعر السعر 
الوسطي حسب الوسطي حسب الوسطي حسب الوسطي حسب 
نشرة مصرف نشرة مصرف نشرة مصرف نشرة مصرف 

سورية سورية سورية سورية 
    المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية

 ���$-2
 t�aJ
� ��$�$ USD 
       

733,755.58  
86.24 63,279,081.0 -  - 0 

@��� ���$-2
 t�aJ
� ��$� EUR -  - 0.0              28,360.00  
             

72.78  
2,064,041 

 C�7" 2&< u *(��@ �=���
b��&
��  SYP -  - 123,745,349.0 -  - 1,556,688 

 2&< u *(��@ �=���USD USD 
                

334,535  86.24 
28,850,299 

                
710,310  55.72 

39,578,473 

 2&< u *(��@ �=���EUR EUR                7,500.00  113.78 853,350.0 -  - 0 

50!
� �J�$v ,-w SYP -  - 20,882,872.0 -  - 6,198,235 

I�M2Hw I�3��( SYP -  - 56,160.0 -  -   

 المجموع
   

237,667, 111 
  

49,397,437 
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 UG��6� ;� ������ �e =>�� AC��- \50 ��	* £ ��� AC����  � �9�0)���!�> . �����! %�� b��G( �@J �5�) ،
 �)��G H�4� ��1G. \VG �	- �59���* �
) ،�)�	* ���9< E. �5��< ��� �59��	* �
) £ ��� AC���� '�	��

>��<e ()��
8 EF��6� A�+��L�� . 

 Ul¤()��
8 ��5
�6� ="��� R�8�. ;< U!��� �L)��  4¦ U!��� �L)��  4¦31/21/2012  R�c)C� 2 TL� �J �9�

���22.  

        

]3 ���0>�    ::::مطلوبات أخرىمطلوبات أخرىمطلوبات أخرىمطلوبات أخرى    - - - - 14- - - -  ��a
	� A���F
�� A���+ Ul�:  
  

 ليرة سورية ليرة سورية

 2011/12/31 2012/12/31    الحسابالحسابالحسابالحساب
Lp ��oH&  G<�@� �� ( �$� T q2 �)2
 ����!  0 35,000 

 q2 �)2
 ��oH&  G<�@� /,6 �$� 35,000 0 
�� ( �	
�� ��oH&�� 50!
� �J�$v 267,958 200,944 
,6 �	
�� ��oH&�� 50!
� �J�$v 64,846 41,538 
*�6 �	
�� ��oH&�� 50!
� �J�$v 18,037 15,662 

$D �	
�� ��oH&�� 50!
� �J�$vC�D 12,450 9,086 
 �� ( ��3	 r< �$M
 ��oH&  �	���H+� ��3	 r< 80,620 69,977 

����!  Lp@ ��oH&  ���ME2011  304,236 0 
C�D$D  ��oH&  ����s� 0 540,000 

����!  Lp@ ��oH&  ���ME2011  1,425,000 864,991 

 1,777,198 2,208,147 المجموع
  

        ملكيةملكيةملكيةملكيةوحقوق الوحقوق الوحقوق الوحقوق ال    رأس مال الشركةرأس مال الشركةرأس مال الشركةرأس مال الشركة    - - - - 15

−  O�L� ������ P�� Q.� >�-/250,000,000/P. X�< �9	�� �)��G =3� %���� %�	d %�
]�� Q/500,000 /

 �)��G =3� �]�9	d �-���� �5	�� �9�� \§� �5G �� �L	�8 %�	GM6� �

��30 % R�S # P�6� Q.� ;�
6� Q.� ��V�* # W�- ��59B�� &�1�� '�

�C� X�< ����L�� �L	���Tمه�	6� UL� ;� ?���,8 P� . �9]�� �)��* # ��

 =��>e ��� b�c<. ;� �c< U� %. �9�< P�6� Q.� 2 �5�� U��مه� 	� �L	+ ���مه\ ����	� b�§�8 ����4�*

������ �J>�< O��L��/5/b�c<.  ��¤10 % O�L� E. ������ P�§.� ;�) �)��G =3� %���� %��< �	d (
 U��مه� 	� ����������� P�� Q.� 2 �5��. 


��(1\ ��ـ�   −�� &�G�6�8 �>�4�� A������ %�+�� &�,-| ً���LV*/29 /  &� �|Gـ��g     2011�1ـ g�� �ـ��� ��Jـ� �|

ــ� ��	ــــــ��(� ��ــــــ�    38/�6���ــــ/ ()��
Bــــــ��=  19/6/2012*ــــــ�� >�
4ــــــ�C� =��D����0ــــــ�    ����ــــــ� ����Jــــــ

���1019()��1��ـ� ]ـ    28/5/2012*�� ���o� ����   ()��*1ـ�(U ����9ـ�   �0ـ� #  310/5/2012 ��1�<(ـ� ��1�6ـ�= 8
ـ

  �[� �ـG =3ـ��(� �  L4
�§ـ\ ��9ـ�    Gـ�5  d	ـ9�[� .�ـ�    ���ـ�+\ /G| � /2,500,000ـ�5 >ـ�<  �|§�� ��	�5 �
 �-���� �5	���]�� �)��G =3�  .  
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− \+�+���� \S��
-C�: \+�+���� \S��
-C� U�,�* �
)   �L	�810 % ;�  8��� 2�v �L)�c�� UL� =>�6� �	-

197 ��� A������ %�+�� ;�29  &�1�2011  ������ \G�G|� &����� ����: 

  البيان  ليرة سورية/لغاالمب
207,543  �L	+10 %&�1�   8��� 2�v ;�31/12/2010  

2,050,926  �L	+10 % 8��� 2�v ;�31/12/2011  

9,327,000  �L	+10 % 8��� 2�v ;�31/12/2012  

  13/12/2012اQحتياطي القانوني لغاية إجمالي  469,855,11

  

−  2�v >�1L
G� �18 ~)D�
�� ��8���� ��0�4�� R�8�|� ���u� =��6� R�8�|� Ul�  R�8�. A��������
��  ~)D�* # ��

�)��� ���u� =��6� R�8�|� ~��31/12/2011&�< Ph!2012. 

−  Ul�=��6� R�8�|�  3[���u� . ��8�¨C� ����
�� A���0 R�8� �)��� �9��"6�31/12/2012  ��8�� 3[ \J
~)D�
�� 

 ��� ���	
�� ����� ��� ���� �	-362  &�1�2008 

      ::::صرف وتقييمصرف وتقييمصرف وتقييمصرف وتقييم    ))))خسائرخسائرخسائرخسائر((((    صافي أرباحصافي أرباحصافي أرباحصافي أرباح    - - - - 16- - - - 

 31/12/2011 31/12/2012 الحساب
�	��s� x$U ��9@$� 24,180,965 7,040,251 
�	J27 x$U ��9@$�                        -            (295,588) 

�	��s� 		�< ��9@$� 21,317,223 1,697,096 
�	J27 		�< ��9@$�           (930,902)                        -  

 8,441,759 44,567,286 المجموع

  

 8�&H�� ���$D�	��s=� 		�H
� ��9@$�:  

 ~V��� ��v�* �
)���|�  2 >���6�T�G��6� n�� H��46� /)>��4��، ���1��� ���,
�� �	- ?9���* E�¨.  >�1)

 ()��
8 EF��6� �)��G H�4� =��+ \VG �	- ?9���*e8 A�+��L�� >��<� =��+ \VG �	- �9���� T8 g���� @!

���1��� �9���� EF��6� �)��G H�4�، 0
�� %�,) ����< ��8�¨� %�,* ����* A���0 �5�� EF��6� n�� ����. ;� X�<

\�1��� ����
�� �,1��8 �L��G %�,).  
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  ::::عموالت مقبوضةعموالت مقبوضةعموالت مقبوضةعموالت مقبوضة    - - - - 17- - - - 

    العملةالعملةالعملةالعملة        الحسابالحسابالحسابالحساب

2012/12/31 2011/12/31 

الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة 
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر الوسطي السعر الوسطي السعر الوسطي السعر الوسطي 
حسب نشرة حسب نشرة حسب نشرة حسب نشرة 

مصرف سورية مصرف سورية مصرف سورية مصرف سورية 
    المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

    القيمة بالليرات السوريةالقيمة بالليرات السوريةالقيمة بالليرات السوريةالقيمة بالليرات السورية
الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة 

    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر الوسطي السعر الوسطي السعر الوسطي السعر الوسطي 
حسب نشرة حسب نشرة حسب نشرة حسب نشرة 

صرف سورية صرف سورية صرف سورية صرف سورية مممم
    المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية

���k �=���/�.C SYP - - 58,471,853                  -   - 8,362,217 
�=��� �
��� $ USD   550,244.47  86.24  47,453,083    652,814.00  55.72 36,374,796 

�=��� �
���/ @��� EUR     39,354.00  113.78    4,477,698        2,971.36  72.78 216,255 
�=��� �
���/ b(�)7 ���� SAR            15.00  22.99              345     0 

 44,953,268     110,402,979       المجموع

        ::::العموالت المدفوعةالعموالت المدفوعةالعموالت المدفوعةالعموالت المدفوعة    - - - - 18- - - - 
  

    العملةالعملةالعملةالعملة    الحسابالحسابالحسابالحساب

2012/12/31 2011/12/31 

الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة 
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر السعر السعر السعر 
الوسطي الوسطي الوسطي الوسطي 

حسب نشرة حسب نشرة حسب نشرة حسب نشرة 
مصرف سورية مصرف سورية مصرف سورية مصرف سورية 

    المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية

الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة 
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر السعر السعر السعر 
الوسطي الوسطي الوسطي الوسطي 

حسب نشرة حسب نشرة حسب نشرة حسب نشرة 
مصرف سورية مصرف سورية مصرف سورية مصرف سورية 

    المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية

C�7" ����!  �=��� 
SYP - - 481,605.00 - - 694,411.83 

 ����!  �=���$ 
USD 246,905.01 86.24 21,293,088.06 127,981.29 55.72 7,131,117.48 

����!  �=���/@��� 
EUR 204.68 113.78 23,288.49 16.00 72.78 1,164.48 

����!  �=��� / b(�)7 ���� 
    

- 61.00 14.86 906.46 

 المجموع
   

221,797,98  
  

7,827,600 
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  ::::رواتب وأجور وتعويضاترواتب وأجور وتعويضاترواتب وأجور وتعويضاترواتب وأجور وتعويضات    - - - - 91

 وريةليرة س ليرة سورية

8�&;� 2012/12/31 2011/12/31 
C � �� ( �$� T q2 �)
� G<�@� 3,423,101 2,715,515 

,6 �$� T q2 �)
� G<�@� 1,108,192 631,175 

*�6 �$� T q2 �)
� G<�@� 1,008,200 878,218 

C�D$D �$� T q2 �)
� G<�@� 871,900 796,825 

q2 �)
� G<�@� ���P 6,411,393 5,021,733 
�� ( �$� q2 �)
� �z��:  - 129,000 

,6 �$� q2 �)
� �z��:  - 38,000 

*�6 �$� q2 �)
� �z��:  - 53,000 

C�D$D �$� q2 �)
� �z��:  - 36,000 

q2 �)
� �z��:  ���P - 256,000 
C � �� ( �$� T q2 �)
� �����)< 3,647,985 2,989,496 

T q2 �)
� �����)<,6 �$�  1,258,762 1,164,943 

*�6 �$� T q2 �)
� �����)< 503,019 575,018 

C�D$D �$� T q2 �)
� �����)< 414,108 458,322 

m:7 n��)< 662,000 191,000 

�����)H
� ���P 6,485,874 5,378,779 
C � �� ( �$� m� �	���H+=� ��3	 rH
� l���-  344,546 294,573 

 l���- ,6 �$� m� �	���H+=� ��3	 rH
� 114,917 98,391 

*�6 �$� m� �	���H+=� ��3	 rH
� l���-  123,075 104,655 

C�D$D �$� �	���H+=� ��3	 rH
� l���-  131,736 116,478 

�	���H+=� ��3	 rH
� l���-  ���P 714,274 614,097 
q2 �)
� 5	�r<@ G��!< x@$-  - 481,150 

f�{� �����)H
�@ ��+S�@ G<�@$
� 13,611,541 11,751,759 
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        : : : : مصاريف إدارية وعامةمصاريف إدارية وعامةمصاريف إدارية وعامةمصاريف إدارية وعامة    - - - - 20 

  
 ليرة سورية ليرة سورية

 2011/12/31 2012/12/31    الحسابالحسابالحسابالحساب
����s=� 1,610,165 1,221,776 

�E�	-
�@ W/U=� 529,910 298,740 

G��$�
�@ .�7$
� 4,668,450 953,591 

$� �	7�D$9 l���- C � �� ( � 320,770 177,134 

,6 �$� �	7�D$9 l���-  30,500 16,400 

*�6 �$� �	7�D$9 l���-  106,560 48,990 

C�D$D �$� �	7�D$9 l���-  114,260 69,835 

�	M<��@ �	��7�� �� %2H&  - 85,850 

C � �� ( �$� I/�� @ ����( l���-  804,992 939,481 

�$� I/��@ ����( l���-  ,6 82,486 134,995 

*�6 �$� I/��@ ����( l���-  83,986 132,995 

C�D$D �$� I/��@ ����( l���-  85,496 151,995 

C � �� ( �$� t�  @ t��$>� l���-  319,710 200,135 

,6 �$� t� @ t��$>� l���-  45,000 58,870 

*�6 �$� t� @ t��$>� l���-  100,700 81,450 

� l���- C�D$D �$� t� @ t��$> 154,140 95,699 

C � �� ( �$� l<�� @ ]$� @ !�$� l���-  1,053,925 582,766 

,6 �$� l<��@ ]$�@ !�$� l���-  88,750 187,753 

*�6 �$� l<��@ ]$�@ !�$� l���-  125,205 74,375 

C�D$D �$� l<��@ ]$�@ !�$� l���-  208,520 234,813 

 5�3<@ 5�E l���- C � �� ( �$� 1,384,488 345,805 

,6 �$� 5�3<@ 5�E l���-  400 
 

*�6 �$� 5�3<@ 5�E l���-  27,510 24,280 

C�D$D �$� ���HE�@ 5�E l���-  11,005 2,300 

�� ( �$� ��$FE l���-  1,427,640 400,249 

C � �� ( �$� X	��J
� l���-  243,910 76,241 

 �$� X	���@ ��$FE l���- ,6 30,000 28,600 
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 ليرة سورية ليرة سورية

 2011/12/31 2012/12/31    الحسابالحسابالحسابالحساب
*�6 �$� X	���@ ��$FE l���-  84,420 66,895 

C�D$D �$� X	���@ ��$FE l���-  146,785 140,995 

� �� ( �$� ��9@$k l���- .C 407,385 209,085 

*�6 �$� ��9@$k l���-  6,800 6,200 

C�D$D �$� ��9@$k l���-  11,600 
 

�� ( �$� (��� q r<  l���-  461,549 312,733 

,6 �$� (��� q r< l���-  227,726 191,277 

_�6 �$� (��� q r<  l���-  287,245 148,780 

C�D$D �$� (��� q r< l���-  177,195 166,187 

���|E l���-  - 220 

C � ���JD l���-  8,645 56,135 

�	3�<@ �	J7�k �����H7�@ �	9!< l���-  220,000 200,000 

& � �)
� *��(=� GH:� �	 !0 �� %2H 8,664 
 

 8,123,625 15,706,492 إجمالي المصاريف اQدارية والعامة

  
        ::::خسائر أخرىخسائر أخرىخسائر أخرىخسائر أخرى    - - - - 21

 إجماليوتم تحميل  تمثل خسائر فرع حمص بسبب ا<وضاع السائدة حيث تم سرقة وتخريب جميع موجودات الفرع  
  :وتفصيلھا 13/1/2013تاريخ24افقة مجلس اQدارة بالمحضر رقمبموجب مو2012لعام الخسائر على حساب قائمة الدخل

  
  س.ل/المبلغ  البيان

���/H�=� O�P 5�%3< !)� ��%	>?@ A�B" ��	9 T�U ���}
17/12/2012  814,028  
b��&
� *L2
�� !�E ���}
17/12/2012  3,473,297  

�	J3+S� �2�)
�� !�E12360$�e7@ $)&�85.99  1,062,836  
 f�{�*��&V�  5,350,161  
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        ::::))))بالليرات السوريةبالليرات السوريةبالليرات السوريةبالليرات السورية((((األرباحاألرباحاألرباحاألرباح    ىىىىالضريبة علالضريبة علالضريبة علالضريبة عل- - - - 22

        

93,269,996 �J�$�
� 5J9 ~�$
� T�U 

6,612,396 ������ �/>H7� tG� x��� 

    
(3,558,356) � /7h� ����7 g3� �!
 �)�(�
� ��(�$�� �%3� 

 
(20,386,321) �	��s� 		�< ��9@$� T�U �%3�)p W���"���k L( 

75,937,715 �J�$�2
 Ov�V� ~�$
�  

18,984,429 %25 ��	9 �J�$�
� 

1,898,443 %10 *��(� �	2k 

20,882,872 �J�$�
� ���P 

        

        

 )بالليرات السورية( :من الربح الصافي بعد الضريبةمن الربح الصافي بعد الضريبةمن الربح الصافي بعد الضريبةمن الربح الصافي بعد الضريبة    السهمالسهمالسهمالسهم    حصةحصةحصةحصة    - - - - 32    

 انانانانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيالبيالبيالبي        2011////12////13        2012////12////13

72,387,124 14,311,029 �J�$�
� !)� T�-
� ~�$
� 

2500,000  500,000  >7S� (!� 

  
95.28  
  

  
28.62  

  

�-�  >&
�  
) >7S� (!� 12� �J�$�
� !)� T�-
� ~�$
� 	&�< 5U�� 

        القيمة العادلة وإدارة المخاطرالقيمة العادلة وإدارة المخاطرالقيمة العادلة وإدارة المخاطرالقيمة العادلة وإدارة المخاطر    - - - - األدوات المالية األدوات المالية األدوات المالية األدوات المالية     - - - - 42

 . -  G	
�e��@ ��(�+��2
 �
(�)
� ��	�
�: �Lze #A ��8 ��LG�k ����V6� A�>���6�
�����
�� ���, \J E�	* 

������ ����6� �]����� >��<e ()��
8 �o ��>�1�� �9����، �V) £. E.  ��� X�< E�J�� 3��* ^���� A���� \+�L�

������ =�]�1��.  

 ' -  �
�	&
� $D�w: �S��6� =��>e %e �S��6� X�< =�9
	6� �8����� H�1
�� �50�J ;� ��� ����6�  �zM* %. ;,96�

�L�G ������ b�>. X�< �5
1§ P�6� Q.� ��9l
G� %�9� �e �0��e P�16� /��a
� �S��6� U8��� �]��1�� Ul�|�.  %e

©>�L� /0 3	* ������ n�� �S��6� =��>e �	�]�� �5S��+ �B- ~� �B	�*  A�9��1*H�4� �)��G EF��6� 

� ��� ªV! A�5���*������� =��>e 2 =��> P�9<. 3G *�51G� «hL�
	�  X�< �9
1) �5�9< ������ %. W�-




	مركز
	مركز مالي

	قائمة
	بيان دخل

	تدفقات
	تدفقات نقدية

	تغيرات
	تغيرات

	شهادة
	شهادة محاسب قانوني


