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 ������� �	
��� ����
  30/6/2014 �� �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� ���8�1ـــ� �  ــ�<�= >ـــ; ��ـــ�          �:��59(ـ ــ� 8ـــ? ��4ـ 
���@(ـــ� �6
��1ـ�� A�
9��1ـــ�� &�ــ 0ـــ/ .-,ـــ��(�  �	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 الصفة 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 

�V�� gh- >�9k ��	��\B �c< E��G \8�< 9.082% 22,705,000 

�)�< ���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 المباشرةتاريخ المباشرةتاريخ المباشرةتاريخ المباشرة        عددهاعددهاعددهاعددها        مقراتهامقراتهامقراتهامقراتها        فروع الشركةفروع الشركةفروع الشركةفروع الشركة

 /��> ^�0) ��6� ^��_29��).  1  1/3/2009  
q�r ^�0 \�*���� ^��_  1  1/11/2009  
 r ^�0  �_�J ^��_s�+\G�  1  1/11/2009  

Q�S�S ^�0 =��l�� ^��_  1  1/2/2010  
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 ::::أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة - - - - 2

 ::::ستخراج البيانات الماليةستخراج البيانات الماليةستخراج البيانات الماليةستخراج البيانات الماليةاألسس المحاسبية والمالية المطبقة في ااألسس المحاسبية والمالية المطبقة في ااألسس المحاسبية والمالية المطبقة في ااألسس المحاسبية والمالية المطبقة في ا    ::::2.1

•  �t�3	�* ����6� �)���
�� >��<u ������ 3)�16� ������ �LG�v� 3)�16 ��0 ����6� �]����� A�<.

������ 3)�16� 3	�
� ������ ��B��� ;< =�>�4��  

���ـــ3=  • ،�����<�tـــ �oـــ�xs ـــ��y��
��	ـــ��(� Jـــ\ >�9ـــ�  .>ـــ�A ���ـــ��[� �6���ـــ� �0ـــ� L6ـــ�. ��
,��ـــ� ��

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

•             �
���ـــ��[� �6���ـــ� ���Lـــ5� Gـــ� A�8��Gـــ��L ��ـــ~ (ـــ
� e>ـــ��< *�{ـــ�� �|	ـــv�Gs� %eـــ� �6���ـــ� 

��>���� A����� �]��� 2 �t�<���. 

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

•  �� ،���	
�� ����� ��� A����� EF��6� �)��G H�4� A�9��1
� ً��0 ����6� A�+��L�� >��<e �
)

����6� g��Gs� g��s� ���J ;< �>�4�� R�40u� &�}+ �� �B	�). 

•         Hــ� ــ; �4ـــ ــ�<�= >ـــ ــ�H ��4ـــ ــ1�� ��4ـــ ــ�= .Gـــ ــ� +�ـــ ــ� -	ـــ ــ�L��s� Ahـــ ــ�= ��91ـــ ــ�� .�xـــ ــ
� *��ـــ   (ـــ

)��GA�+��L�� >��<e ()��
8 EF��6� �. 

 ::::التقديرات المحاسبيةالتقديرات المحاسبيةالتقديرات المحاسبيةالتقديرات المحاسبية        2.2

��  :مبدأ االستمراريةمبدأ االستمراريةمبدأ االستمراريةمبدأ االستمرارية −���� =��>e  ��� &��)����
8 n�� =���� ������ ���9
Gh� 2 U91�� X�< 

Q�G. .�L� �����9
GC�. X�< �[��� ;� H�}�� A����
6� ��>�4
�C� �V�v� ~�� U9� 2 ���S 

���1�� ;� 6�A��_M ��L�	�� ��G�,1+� ���B
6� ���� &�< ;��
�� ،���L�
	6� %�0 =��>e   ������=���
� 

;� %. ����0 ��6��< ���ھ,�� ��>�ھ	
� X�< ���9
GC� U91��8 2 n�6� \�L�
	6� ��}�6�.,8b�� ��<? ��0 # 
>��<e A�+��L�� ����6� X�< Q�G. .�L� �����9
GC�.  

−  ������ E�Bُ* U���1� �0��e ��8�	�� A���� �e ��
	* ~�� ��LG�v� A�>�5
�C� A��)��
�� �9���*

1� ��. ��
1�) ~�� �L�*�6� ���-s� A�1��* ��I 2 �� n�!.��J���� H�}�� �e �>��
G� ����  

  

 

        ::::السياسات المحاسبيةالسياسات المحاسبيةالسياسات المحاسبيةالسياسات المحاسبية     2.3
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  ::::التعامالت بالعمالت األجنبيةالتعامالت بالعمالت األجنبيةالتعامالت بالعمالت األجنبيةالتعامالت بالعمالت األجنبية::::2- - - - 3- - - - 1

 mLl*  ������ �th��1� @���* ()��* 2 �)��	�� H�4�� ��1G. Q�G. X�< ��	�� Ph! ��L��s� Ah91��8

 ��	�� �)�� 2 n�!s� Ah91��8 �)����� �1�LV�� A�I A�8��V6� A�>���6� =�x�. U)�� �
) ،����16�

��G H�4� UL� ;� ���16� ()��
�� ��I 2 ��VG��� �)��	�� H�4�� ��1G. Q�G. X�< ����6� ،EF��6� �)

U!��� %��L8 ��L��s� Ah91�� U)�� ;< ������ �]�	�� R�8�s� U�B	* �
).  

  ::::االعتراف باإليراد والمصروفاتاالعتراف باإليراد والمصروفاتاالعتراف باإليراد والمصروفاتاالعتراف باإليراد والمصروفات    ::::2- - - - 3- - - - 2

−  ��� `��� �LG�v� ���16 ��0 >��)u�8 H�"<C� �
)/18 / �V��� b��_ . ��8 ���9< /�� ��<
���< =��48 ،A���91�� q@J &��e ���s�  �5G��� �
) ����< A�>��)u�8 H�"<C�8 ������ &��*

g��a
GC� .�L� /0 ً���� g���� U,�8 .  

−  �9� �
)    ً��ـ�� *1Lـ g��a
�GC� QـG. X�< �G�v� U�B	
�� �1L* �5��� ��0 A�0�46�8 H�"<C�

6���ـ� �����ـ� �ـ; !ـ           � �)��
�ـ�� �LـG�v� 3)�I�ـ� ��_ـ�� �ـ� �1ـ Eـ����� Q�G��   ��G. Phـ� Seـ

 q>��	� �}��� ��8 ?���a
G� ��0 /�a
) A�0�49�� U�B	
�� %. �
<� E@�� ،����6� A�+��L�� >��<e

?y��* X
- q>��G &�< �g 8ـ�J �0ـ@q �����ـ� 2          . .�a

I /�a�� �ـ; ��
	ـ��J Pـ�J Uـ�� �ـ; �Gـ)

�I ���ـ��� ��6�Gـ� 2 ��9ـU �����ـ� >�ـX *,ـ       � q@J��a{�؟�� �
) ?��6���ـ� ���16ـ� �ـ�     � =����� ��ـ�

H�46� ��I �o �]�1�� ����F�� ="��� �}-h� =�<���.  

 ::::ههههحكمحكمحكمحكم فيفيفيفي وماوماوماوما النقدالنقدالنقدالنقد2- - - - 3- - - - 3
U9�� ����� �� 2 9,-? X�< ����g��4�� 2 � =�x�s� ������� n�� ��L�� EF��6�  �)��:� A�8�	|�
 n��H��46� �)��	�� =3���8.  

         تةتةتةتةالموجودات الثابالموجودات الثابالموجودات الثابالموجودات الثاب2- - - - 3- - - - 4
        

− �
� �� 7eھ. A�L�e A�>���6� �
8�l�� ��8
0�  ,��ـ� �
,ـ����  ���ھـ�  �cـ��  nـ�!s�  ـ�VL*�6�  � !4ـ�  18ـ�  8ھـ

�hھ
GC� ���"6� ��� `��� �LG�v� ���1� /0 1-IAS)A��16� �+�46� A�,�
96�.( 

− �
� '�	
-� A��hھ
Ge   ـ�
8�l�� A�>���6�  ـ����V8  ـ�	���  m8ـ�l��  Xـ�<    nـ�� < �
ـ��\  �9ھـ+u�   �
(ـ
U!��� %��8 2 �h
JC� �	� U�B	*. 

− ����
�� �)��	�� �	��� /0 A��h
JC� '�	
-� �
)  �1��
6� ����
+u� ��9<s� :  

  األصل
العمر اإلنتاجي 
  المفترض سنة

نسبة االستهالك 
  السنوي

������  20  5%  
�	���� �� 	!"# ��#$%  5  20%  

��&#�'�# (�)%  5  20%  
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ــ��� #�
+�ـــ�*�� �� - �ـ:     P ، ــ rـ =�ــ ــ/ rـ ــ��� ��8�ـ ــ��A ���ـ ــ��b ��ـ ــ�1  .# _ـ 5� 8	ـ��Bــ # *	ـ Q

 \y��
,��ــ� ��
ــ��      q@ــo �(�ــL6� U9ــ��O �6	ــ�<= ��ــ       ��[5ــ�
�C mــ~ <10ــ�� �)���0ــ� �46ــ� A���. ���1ــ

 U!ــــــ��� %�� 2 �8ــــــJــــــ�L,* ــــــ��< nــــــ�!s� �+���4ــــــ� A�a4ــــــ��
�� �)��# *	ــــــU�B  �ــــــ� �4ــــــ 

�5��4�*:  

  

  تاريخ الشراء  األصل
31/12/2013  30/6/2014  

/ التكلفة 
 ليرة سورية

/ التكلفة 
 ليرة سورية

 -*�& ./�01 *��229  *��%) ���/
�  ���

�4	��
�( 
28/3/2009 60,025,000 60,025,000 

-*�& ./�$ *��+1 60�07 89�29 �:; *��%

<�22012  
29/7/2012  2,681,500  2,681,500  


� =�2 ��>	4?+ -*�& ./�01 *��29  *��%

<�2  �:;2012  
1/1/2012  1,235,000  1,235,000  

 *�$ @1��� 6�A �2�B C�D 6�A *��2

����E� 28/3/2009 29,680,000 29,680,000 

� &�� -*�& 8A *��2�B�FG 21/7/2010 40,000,000 40,000,000 

 133,621,500 133,621,500  ا�جمالي

− �� 	!H�
�# (�)G�::::        

  األصل

31/12/2013  30/6/2014  

ليرة / التكلفة 

  سورية

ليرة / التكلفة 

  سورية

 �� 	!"# (�)%/./�$ -��  5,046,664 6,195,164 
�� 	!"# (�)%/6�A -��  1,145,115 2,388,715 

�� 	!"# (�)%/I�J�J -��  2,848,670 2,948,670 

�� 	!"# (�)%/ ���K
� L����

���/�
/./�$  
2,006,660 2,006,660 

 13,539,209 11,047,109  ا�جمالي
 

−  �
1�<q  >�ـ�  8�xsـC�  U>ـ"�H  >ـ�&  �ـL
 �Gـ.  �  ;�ـ  �
��1ـ�  ��
4ـ�<��  ��ـ��0  ھ�ـ��  �,ـ�%  C >�ـ��


�Gـ ���¡?,E.  R� .�8ـ.  �]�1�<  >ـ;  ��B*ـ  !	ـL
 �eـ��<�A  �8ـ�  �ـ9;  ��ـ�!U  �8ـ�%  2 *	ـG�  UBـ. 

����4� n�!. 2 ��+ ��	�� ~�� # >�1L
G� s�Ux � .�0ھ
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        ::::األصول غير الملموسةاألصول غير الملموسةاألصول غير الملموسةاألصول غير الملموسة2- - - - 3- - - - 5

−  ��57e �
) A�>���6� ��[ �G�9�6� ���,
��8 ًCF�� �44¢�A .�� ��ھ b��S£� ��. A�44¢ ���1
� 

\+�
8 �9
ھ��. �
� ����* �9< A�>���6� ��[ �G�9�6�  �
� ��Se �5]����V8 �	��� m8�l�� !Ph �@ھ 

�91��  b��Su� �9�� UB	) 2 %��8  U!������ `��� �LG�v� ���1� /0 38-IAS) 3[ P�xs�
�G�9�6�.( 

−  ���� X�< �5]��Se �
) �LG�v� ¤���8 �9�� ������ 2 �G�9�6� 3[ A�>���6� �9�� Ul�

/5/h5
G� �
) A���Gm8�� �	�8 �5�/20 %/ً�)��G. 

 

        ::::ضريبة الدخلضريبة الدخلضريبة الدخلضريبة الدخل2- - - - 3- - - - 6
−  |� R����ـــ� ��	ـــ��(�  �cـــ� .�8ـــ�R ���ـــ��� �cـــ�(�L <!ـــ8�s� Uـــ
�� �
ـــ5�+�F�� /0ـــ���ـــ� ���vـــ� 

   qــ�� ــ� �ـ -�ـ Pــ� �1ـ �ــ 9�oـ<. ¤]�ــ 
ـ+25 %     hــ ــ���0 >9ـ ــ� ��4ـ ــ; .�8�-5ـ ــ� �ـ 6�[ـ�8 %ــ� ــ� >�ـ dـ

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

�V��� 2 �0��4�� A���_  ��<A�0��e =��>u�  ���v���9<u� �L)��. 

1�< e(ـــ��<�A ���<(1ـــ� �9iـــ�=  (ـــ −L
�Gـــ A���
	ـــ�' ��cـــ�(�L 18ـــ� �eـــ��0 >ـــ�G� bـــ
�h5 ���1ـــ-� �


 ����
�� A���0 2�x \�hGC� �)��G ��8 n�� 2 TL� �J �9�R�c)u� ���21. 

  :المؤوناتالمؤوناتالمؤوناتالمؤونات2- - - - 3- - - - 7

− 6� mـــ� ��8ـــ+M  �
�9ـــ� ��ـــ��0 >ـــ; ��ـــ~ # *�ـــ,��5k b� ��4ـــ�8�s� U ��0ـــ�R �ـــ�(�L <!ـــ �6��5ـــ� .>Lـــ

ــ� ــ��()    �����1ــ ــ� 8
ــ ــ� ��6
�5ــ ــ"= �6���ــ ــ; ���ــ ــ���q  2013/ 31/12>ــ ــO ��ــ ــ�L�)26,069,568(=3ــ  �ــ

 �)��G��� R�c)u� 2 TL� �J �9�21 

− ()��+ـــــ� �ـــــ�(�L >ـــــ; �8�sـــــ�R ��6-��ـــــ� 8
ـــــM� '�
	ـــــ-� #30/6/2014Oـــــ�L�/1,610,264/ 

P. �L	�8 Q25 %R�8�s� ;�. 

        : : : : الدولية للتقارير الماليةالدولية للتقارير الماليةالدولية للتقارير الماليةالدولية للتقارير الماليةتطبيق المعايير تطبيق المعايير تطبيق المعايير تطبيق المعايير     2- - - - 3- - - - 8

ــ�      − 6���ـ� �)��ــ ــ� ��
�ـ ��ـ��3 �)�ــ ــ� ��19ـ �0ـ �t�-�ــ ــ� c)eـ ــ��[� �6���ـ ــ�A ���ـ ــ�(IFRSs   3.>ـ ــ�ً 16ـ �0ـ

��ـــ�   ��� �LـــG�v� 3)�� ��4ـــ�<�= >ـــ; :�ـــ� �1ـــt�3ـــ	�*��ـــ� ��� �LـــG�v�IASCF  =��ـــ� ���>ـــ
����
�� ���o� ¥����� :  

−    2 �9�oـــــ<. ��81/3/2009�_ـــــ�A ���ـــــ�       Xـــــ�< ���ـــــ��� �	ـــــ�مه� ����ـــــ� �S-ـــــG. mـــــ595

�o�9<. 2 =�9
	� \J ،&�1�� '�

�C�. 
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ــ�       − 6���ـــ� �ــ �tـــ+�ــ��< �8 ــ
¡��� e 2>ـــ ــ� �6	ـــ ��ـــo� ��Lــ �Gـــv� A�ــ ــ; ��¡ـــــ  ��	��Gـــ ــ�R >ـــ �40uـــ

�t��Gــــ�G    Xــــ� >�ــــ���6� A��+ــــ�L�� >�ــــ�<e �
6���ــــ�، -�ــــW (ــــ� A��+ــــ�L�� 5ــــ��� nــــ�!s� ��LــــG�v�

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

ــ��(�    − ــ���3= ��	ـــ � 8ـــt�8�ــ ــ��� -	ـــ ــ� ���ـــ ــ� (�	ـــ ــ� �����Sـــ ــ��Ah91  ) ���91ـــ ــ� 8ـــ 1��thـــ� mــ *Llـــ

      �
ــ ــ�، (ــ ــ@ �16���ــ ــ��() *���ــ ــ��(� 2 *ــ ــ1�� ��4ــــ�H ��	ــ ــ�G. Qــ ــ�� >�ــــG. Xــ ــ� !ــــPh ��	ــ ��L��sــ

�8��V6ـــ�� A�I A�1�LVـــ� ���     A�>ـــ�= ���6ـــ�x�. Uـــ��     ��(ـــ	�ـــ� �)�� 2 nـــ�!s� Ah91����(ـــ� 8ـــ

   H4ـــ�� UـــL� ;��16ـــ� �ـــ� ()��6���ـــ� >�ـــG. Xـــ�G. Qـــ1�� ��4ـــ�H ��	ـــ��(� ���GـــI 2 ��V�ـــ� ��
ـــ�

         %�ــ ــ� �L8ـ ــ�L��s� Ahـ ــU ��91ـ ــ; ��(ـ ــ� >ـ ��ـ��� �]�ــ ��	ـ R�ــ ــ8�s� U�Bـ ــ
� *	ـ (ـ ،EFــ ــ��(� ��6�ـ Gـ

U!��� . 

− 3)�16� ��* �J. \�) �9�0: 

1( `��� �LG�v� ���1���� 1-IAS)����6� A�+��L�� ¦�<.(  

2( ��� `��� �LG�v� ���1�7-IAS)�)����� A��0�
�� %��8.( 

3( ��� `��� �LG�v� ���1� 16-IAS)A��16� �+�46� A�,�
96�.( 

4( ��� `��� �LG�v� ���1� 38-IAS)�G�9�6� 3[ P�xs�.( 

ــ�   )5 ــ�` ��ـــ ــ�L ��ـــ �Gـــv� ��ــ ــ; �IAS)  �s-�1�33ـــ ــ�5 �ـــ ــ� ��	ـــ ــ�R-4ـــ ــ�5  ):8ـــ ــ� ��	ـــ e% -4ـــ

        A�>. E. ��ــ� ــ��� x�8ـ ــ�& ���ـ ــ�& ��ـ ــ� �1ـ ــc�¡6� �5ـ ــ� ��	ـ ــ5� -4ـ ــ\ +�	ـ ــ�ً Jـ ــ�� -���ـ �GـGs�

�5	�� �4- X�< 3��* �o.  

6( ��� `��� �LG�v� ���1�34-IAS)���-�6� ����6� �)���
��.( 

ــ�   )7 ــ�` ��ـ ــ�L ��ـ �Gـv� ��ــ ــ�    (IAS-�1�21ـ ــ�L��s� Ahـ ــ�H ��91ـ ــ1�� xـ ــ
�G. 2 A�3ـ ــ�� ��ـ  ،).�ـ

����
�� A�a�V46� ���16� �@J ;9� &�¡
	*:  

• H4ـــ��ـــ�1 �G g9ـــ�  :0ـــ����� b�ـــ���ـــ�1 �G ـــ�	ـــ�� -G�Gs� �91ـــ��9ـــ� ��� T8ـــ gـــ���ـــ� �J

��L��s� Ah91�� ;� \�1��� ��L�� �1	� ���1���.  

• H�4�� �1G :T
�9< T8 P>�L
�� P�1� �J.  

ــ�  • �>�ــ? . Gــ��     :����9ــ� ��1 8 Uــx. ــ� �>�L� ;ــ,§ E@ــ �� Oــ �L6� \ــJ   ــ� L[�� H�ــ�S. Tــ 8 &�Fــ 
�� >

m� E��� Q�G. X�< U��1
�� 2.  

• ��L��s� ��91�� :������ ����7��� ��91�� ��< ��9< E. \J.  

• ����7��� ��91�� :J=���6� �5�0 U91* ~�� ��	�]��� �)>�4
�C� ���L�� ��9< \.  

 *ـــ��:   �0��Lـــ�< �����(ـــ� •. ��

F��ـــ�G Aـــ�H *	ـــ�e Pـــ�x. ��Lـــ��J Oـــ\ .�ـــ��k Pـــ
�© ¨ـــ

�)�a
�� ��8�� . �
8�� �)��+.  
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• ¦�1�� ��9<:����6� A�+��L�� ¦�< 2 ���¡
	6� ��91�� \<.  

•      Ah91ــ�ــ�� ���* =>�ــ <�8 ��ــ�& ���ــ� ــ� 8�ــ,U �18ــ\       ��L��sــ�*� ���6� A��+ــ�L�� >�ــ�<e ()��8
ــ

 R�ــ ــ"�H 8��8ـ  �C>ـ)�]�ــ ــ9;     )  !	ـ ــ� �ـ 57��Jـe U!ــ� ــ�% ��ـ ــ9;  2 �8ـ ــ�� �ـ 
��ـ�� A�ــ �0�ـ

6� g��- R�8�. ��8 m� `�6� F��6� �9]�� 2 ��,�)�]�	!( ���k 3[ =���.  

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

������ /)>��x 2 >���6� \�v� ����� �9�� Ul� �)��	�� =3��� قيمة لدفع الحساب هذا أرصدة تستعمل و 8

  الثابتة الموجودات مشتريات إلى إضافة بالمؤسسة علقةالمت النفقات لدفع المشتراة وكذلك األجنبية العمالت
 �5��4�*:  

  

  
    4444201201201201////6666////30303030    3333201201201201////12121212////31313131    الحسابالحسابالحسابالحساب

./�$ M#0>N/�4	�*  6,157,494 15,732,426 
6�A M#0>N 3,646,914 2,322,028 

I�J�J M#0>N 2,178,735 3,514,354 

 808,568,21        11,983,143        المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
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  ::::ت األجنبيةت األجنبيةت األجنبيةت األجنبيةصندوق العمالصندوق العمالصندوق العمالصندوق العمال    - - - - 6

  :بها للمتاجرة المؤسسة بها تحتفظ التي األجنبية بالعمالت النقدية األوراق الحساب هذا في سجلي

  
   

 العملةالعملةالعملةالعملة اسم الحساباسم الحساباسم الحساباسم الحساب

31////12////2013 30////06////2014 

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 القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
 السوريةالسوريةالسوريةالسورية

الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة 
 جنبيةجنبيةجنبيةجنبيةاألاألاألاأل

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

�����% *O#$ /./�$ USD 76,512.65 143.38 10,970,383.76 259,383.65 164.29 42,614,139.86 
 �����% *O#$ /6�A USD 52,694.22 143.38 7,555,297.26 184,021.22 164.29 30,232,846.23 
���% *O#$ �� /

I�J�J USD 
27,501.26 143.38 3,943,130.66 126,295.32 164.29 20,749,058.12 

 #*�� /./�$ EUR 900.00 197.77 177,993.00 19,300.00 224.12 4,325,516.00 
 #*�� /I�J�J EUR 2,790.00 197.77 551,778.30 4,720.00 224.12 1,057,846.40 

 #*�� /P�A EUR 2,600.00 197.77 514,202.00 1,695.00 224.12 379,883.40 
 Q	
RB�/I�J�J GBP - - - 100.00 279.79 27,979.00 

 Q	
RB�/./�$ GBP 1,120.00 279.79 313,364.80 
 Q	
RB�/P�A GBP 350.00 279.79 97,926.50 
S�4��B/./�$ CHF - - - 600.00 184.35 110,610.00 
S0>�/P�A CAD - - - 2,550.00 153.89 392,419.50 

 S0>�/I�J�J CAD 200.00 134.72 26,944.00 550.00 153.89 84,639.50 
 S0>�/./�$ CAD 500.00 153.89 76,945.00 

��*�T�$/P�A DKK 500.00 30.06 15,030.00 
S0��B/I�J�J SEK 13,000.00 22.33 290,290.00 65,500.00 24.37 1,596,235.00 

��BS0/P�A SEK 4,000.00 22.33 89,320.00 21,600.00 24.37 526,392.00 
S0��B/./�$ SEK 67,600.00 24.37 1,647,412.00 
�U#��/P�A NOK 5,000.00 26.80 134,000.00 
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 العملةالعملةالعملةالعملة اسم الحساباسم الحساباسم الحساباسم الحساب

31////12////2013 30////06////2014 

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 القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
 السوريةالسوريةالسوريةالسورية

الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة 
 جنبيةجنبيةجنبيةجنبيةاألاألاألاأل

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

 V��� /./�$ KWD - - - 1,937.00 582.99 1,129,251.63 
 V��� /I�J�J KWD 190.00 507.72 96,466.80 85.00 582.99 49,554.15 

 V��� /P�A KWD 500.00 582.99 291,495.00 
 S$�+B  /./�$ SAR 26,050.00 38.23 995,891.50 280,250.00 43.79 12,272,147.50 

 S$�+B/P�A SAR 71,190.00 38.23 2,721,593.70 67,672.00 43.79 2,963,356.88 
 S$�+B /I�J�J SAR 75,461.00 38.23 2,884,874.03 38,834.00 43.79 1,700,540.86 
 ��$*% /./�$ JOD - - - 7,199.00 231.62 1,667,432.38 
��$*%/P�A JOD 445.00 202.63 90,170.35 1,393.00 231.62 322,646.66 

��$*%/I�J�J JOD 1,732.00 202.63 350,955.16 127.00 231.62 29,415.74 
 Q��W /I�J�J BHD 1.00 380.27 380.27 - - - 

 Q��W /./�$ BHD 160.00 435.66 69,705.60 
 �F�*��� /./�$ AED 14,000.00 39.04 546,560.00 74,200.00 44.73 3,318,966.00 

 �F�*���/P�A AED 7,985.00 39.04 311,734.40 24,200.00 44.73 1,082,466.00 
 �F�*��� /I�J�J AED 106,185.00 39.04 4,145,462.40 22,490.00 44.73 1,005,977.70 

 S�XD /P�A QAR 1,200.00 39.37 47,244.00 24,801.00 45.11 1,118,773.11 
 S�XD /I�J�J QAR 7,300.00 39.37 287,401.00 1,500.00 45.11 67,665.00 

 S�XD /./�$ QAR 3,946.00 45.11 178,004.06 
����2/P�A OMR - - - 827.00 426.61 352,806.47 
����2/./�$ OMR 272.00 426.61 116,037.92 

./�$ S�9� EGP - 200.00 22.97 4,594.00 
 S�9�/P�A EGP 1,370.00 20.66 28,304.20 8,185.00 22.97 188,009.45 
Y�RB�/I�J�J AUD 9,100.00 128.12 1,165,892.00 11,950.00 154.74 1,849,143.00 

Y�RB�/�AP AUD 1,100.00 154.74 170,214.00 
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 العملةالعملةالعملةالعملة اسم الحساباسم الحساباسم الحساباسم الحساب

31////12////2013 30////06////2014 

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 القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
 السوريةالسوريةالسوريةالسورية

الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة الرصيد بالعملة 
 جنبيةجنبيةجنبيةجنبيةاألاألاألاأل

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

Y�RB�/./�$ AUD 27,020.00 154.74 4,181,074.80 
���>�
/./�$ LBP 10,863,000.00 0.09013 979,082.19 
���>�
/P�A LBP 200,000.00 0.0901 18,026.00 4,960,000.00 0.09013 447,044.80 

���>�
/I�J�J LBP 2,394,000.00 0.0901 215,771.00 1,437,000.00 0.09013 129,516.81 
�B#* @1#*/I�J�J RUB 5,000.00 4.87000 24,350.00 

�B#* @1#*/P�A RUB 2,650.00 4.3700 11,580.50 2,600.00 4.87 12,662.00 

 المجموع
 

  38,037,646   140,104,177 
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  : : : : الحسابات الجارية لدى المصارفالحسابات الجارية لدى المصارفالحسابات الجارية لدى المصارفالحسابات الجارية لدى المصارف    - - - - 7- - - - 

 العملةالعملةالعملةالعملة المصرفالمصرفالمصرفالمصرف

31////12////2013 30////06////2014 

الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
بالعملة بالعملة بالعملة بالعملة 
 األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر السعر السعر السعر 
الوسطي الوسطي الوسطي الوسطي 

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

 المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
 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

S*�7 C�4� 6$�2 Z>1 SYP     25,096,904     230,904 
��:B[� Y#0
� ��*�B Z>1/S*�7 SYP     3,451     2,483 

S*�7 \ �4��� S$�+4
� ��	1 Z>1 SYP     89,399,790     46,827,480 
\ @����
�# 6*�H��
 Y#0
� Z>�
�/S*�7 SYP     4,060     48,260 

\ ��:B[� ��]
� Z>1/S*�7 SYP     2,605     2,605 
<�/
� Z>1 /S*�7 C�4� SYP     550     55 

�1�+
� Z>�
�/� S*�7.I SYP     7,034     6,884 
I���	1 Z>1 /S*�7 C �4� SYP     3,663     3,450 

�H!��# ��*�B Z>1 SYP     27,173     26,403 
S*�4
� S*�H�
� Z>�
�/7/ SYP     150,346,555      406,104 

 الحسابات بالليرة السوريةمجموع 
     264,891,785     47,554,628 

 حسابات بالعم=ت ا>جنبية
              

 6$�2 Z>1$S*�7 USD 7,551.43 143.38 1,082,724.03 7,401.43 164.29 1,215,980.93 
��:B[� Y#0
� ��*�B Z>1 $S*�7 \ USD 859.83 143.38 123,282.43 853.83 164.29 140,275.73 
�4��� S$�+4
���	1 Z>1 $S*�7 \ USD 2,458.26 143.38 352,465.32 52.26 164.29 8,585.80 


��@����
�# 6*�H��
 Y#0
� Z>$S*�7 USD 19.00 143.38 2,724.22 19.00 164.29 3,121.51 
��:BO� ��]
� Z>1$S*�7 USD 2,700.00 143.38 387,126.00 2,691.29 164.29 442,152.03 
S*�4
� S*�H�
� Z>�
�/7/$S*�7 USD 1,027,194.00 143.38 147,279,075.72 56.00 164.29 9,200.24 
�H!��# ��*�B Z>1/S*�7 USD 803.00 143.38 115,134.14 300,800.00 164.29 49,418,432.00 
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 العملةالعملةالعملةالعملة المصرفالمصرفالمصرفالمصرف

31////12////2013 30////06////2014 

الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
بالعملة بالعملة بالعملة بالعملة 
 األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر السعر السعر السعر 
الوسطي الوسطي الوسطي الوسطي 

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

 المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
 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

S*�4
� S*�H�
� Z>�
�/7 /S*�7 EUR 100.00 197.77 19,777.00 100.00 224.12 22,412.00 
 �4��� S$�+4
� ��	1 Z>1/ �*$�F�*��� S*�7 \ AED 9,225.00 39.04 360,144.00 9,225.00 44.73 412,634.25 

  ��:B[� Y#0
� ��*�B Z>1$�O��� USD 9.00 143.38 1,290.42  -  - - 
S*�4
� S*�H�
� Z>�
�/7/$�O��� USD 4.00 143.38 573.52  -  - - 

�4��� S$�+4
���	1 Z>1  $�O��� USD 350.00 143.38 50,183.00 350.00 164.29 57,501.50 
 �4��'
� S$�+4
� ��	1 Z>1/�O���/S$�+B ���* SAR 5,000.00 38.23 191,150.00 5,000.00 43.79 218,950.00 
 �4��'
� S$�+4
� ��	1 Z>1/�O���/�F�*��� �*$ AED 21,000.00 39.04 819,840.00 21,000.00 44.73 939,330.00 

 مجموع الحسابات بالعم=ت ا>جنبية
   150,785,490     52,888,576 

 إجمالي الحسابات الجارية لدى المصارف
   415,677,275     100,443,204 

 `��� �+�$�
� a2 �b���� cd# ��e�4� ��$����

��:BO� ��*�B Z>1 f0
 60�g�      
       

1,971,207.00      
       

3,171,207.00  

 المجموع
     417,648,482     103,614,411 

  

� �)��G H�4� UL� ;� ��L�� �@J n�� '�	- ª
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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  المؤسسات أو المصارف من الصرافة مؤسسة تشتريها التي والحواالت الشيكات مبالغ حساب كل في يسجل   : : : : شيكات ووسائل دفع محررة مشتراةشيكات ووسائل دفع محررة مشتراةشيكات ووسائل دفع محررة مشتراةشيكات ووسائل دفع محررة مشتراة    - - - - 8- - - - 

C (تسديدها  ومالحقة عليها يومي جرد وتقوم الشركة بإجراء ، عمل يومي أقصاها مدة خالل والحواالت الشيكات هذه قيم تسوى أن يجب ، واألفراد '�	a�� =�x�. ���

()��
831/12/2013:        

        
            

 العملةالعملةالعملةالعملة الحسابالحسابالحسابالحساب

31////12////2013 30////6////2014 

        الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
        بالعملةبالعملةبالعملةبالعملة

 األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر السعر السعر السعر 
الوسطي الوسطي الوسطي الوسطي 

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

 المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

        القيمةالقيمةالقيمةالقيمة
        بالليراتبالليراتبالليراتبالليرات    
 السوريةالسوريةالسوريةالسورية    

        الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
        بالعملةبالعملةبالعملةبالعملة

 األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

        السعرالسعرالسعرالسعر
        الوسطي الوسطي الوسطي الوسطي     

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

 المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

        القيمةالقيمةالقيمةالقيمة
        بالليراتبالليراتبالليراتبالليرات    
 سوريةسوريةسوريةسوريةالالالال    

شركة الفؤاد للصرافة ويسترن 
 يونيون

USD - - - 385,213.60 164.29 63,286,742.34 

 USD - - -  4,068.79 164.29 668,461.51 شركة صرافة البتراء

 المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
   

0 
  

63,955,204 
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    ::::الثابتة الماديةالثابتة الماديةالثابتة الماديةالثابتة المادية    قيمة الموجوداتقيمة الموجوداتقيمة الموجوداتقيمة الموجودات    صافيصافيصافيصافي    - - - - 9- - - - �� Ul�A�F�5� ���. A����< \+�L� �9 �5��4�* �)��	�� =3���8:        

 الحسابالحسابالحسابالحساب التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
التكلفة التكلفة التكلفة التكلفة 

 بداية الفترةبداية الفترةبداية الفترةبداية الفترة
 إضافاتإضافاتإضافاتإضافات

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    

استهالك استهالك استهالك استهالك 
 الفترةالفترةالفترةالفترة

        االستهالكاالستهالكاالستهالكاالستهالك
        المتراكمالمتراكمالمتراكمالمتراكم    
 نهاية الفترةنهاية الفترةنهاية الفترةنهاية الفترة    

القيمة القيمة القيمة القيمة 
 الصافيةالصافيةالصافيةالصافية

2013/12/31 

�����# ��*��2 133,621,500 - 133,621,500 0 (22,215,050) (6,681,075) (28,896,125) 104,725,375 
�� 	!"# (�)% 9,519,208 1,527,901 11,047,109 0 (4,121,608) (2,032,035) (6,153,643) 4,893,466 

 109,618,841 (35,049,768) (8,713,110) (26,336,658) 0 144,668,609 1,527,901 143,140,708 المجموع

2014/6/30 

�����# ��*��2 133,621,500 - 133,621,500 0 (28,896,125) (3,340,539) (32,236,664) 101,384,836 
�� 	!"# (�)% 11,047,109 2,492,100 13,539,209 0 (6,153,643) (1,102,736) (7,256,379) 6,282,830 

 107,667,666 (39,493,043) (4,443,275) (35,049,768) 0 147,160,709 2,492,100 144,668,609 المجموع
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��: : : : صافي الموجودات غير الماديةصافي الموجودات غير الماديةصافي الموجودات غير الماديةصافي الموجودات غير المادية    - - - - 10- - - -     ���� n�� &�¡
	6� `®� �G�|� ¤���8 �9�� Ul� �5��4�*  :بالليرة السورية 

 الحسابالحسابالحسابالحساب التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ 
التكلفة التكلفة التكلفة التكلفة 

 بداية الفترةبداية الفترةبداية الفترةبداية الفترة
 إضافاتإضافاتإضافاتإضافات

التكلفة نهاية التكلفة نهاية التكلفة نهاية التكلفة نهاية 
 الفترةالفترةالفترةالفترة

عدل عدل عدل عدل مممم
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 الفترةنهاية الفترةنهاية الفترةنهاية الفترة

القيمة القيمة القيمة القيمة 
 الصافيةالصافيةالصافيةالصافية

2013/12/31 
��B�h i���1 958,350 0 958,350 20% (498,241) (191,670) (689,911) 268,439 

-��g� 958,350 0 958,350 
 

(498,241) (191,670) (689,911) 268,439 

2014/6/30 
��B�h i���1 958,350 0 958,350 20% (689,911) (79,940) (769,851) 188,499 

 958,350 0 958,350 المجموع
 

(689,911) (79,940) (769,851) 188,499 
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  : : : : موجودات أخرىموجودات أخرىموجودات أخرىموجودات أخرى    - - - - 11
  

 الحسابالحسابالحسابالحساب
31/12/2013 30/06/2014 

 س.ل س.ل

 1,574,873 1,289,250 مصاريف مدفوعة مقدماً

 1,094,000 1,094,000 تأمينات مدفوعة

 2,668,873 2,383,250 المجموعالمجموعالمجموعالمجموع

 وفيما يلي تفاصيل مصاريف مدفوعة مقدماًوفيما يلي تفاصيل مصاريف مدفوعة مقدماًوفيما يلي تفاصيل مصاريف مدفوعة مقدماًوفيما يلي تفاصيل مصاريف مدفوعة مقدماً

 212,147 24,515 دمشق/ تأمين على الموجودات مدفوع مقدماً 

 228,380 65,730 حماة/ تأمين على الموجودات مدفوع مقدماً

 0 104,988 طرطوس/ مدفوع مقدماً تأمين على الموجودات 

 436,009 14,850 عن فرع دمشق/إيجار مدفوع مقدماً

 599,167 1,079,167 عن فرع طرطوس/إيجار مدفوع مقدماً

 25,000 0 عن فرع حماه/إيجار مدفوع مقدماً

 45,000 0 مدفوعة مقدماً إعالنات

 29,170 0 رواتب مدفوعة مقدماً

 8731,574, 1,289,250 المجموعالمجموعالمجموعالمجموع

        

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

 ?8�	
-� �
) =����� &�,-. �	-/> / ;�  ;� �18���� =>�6� ��� �0��4�� ��5� ��}�* %�+��24  ()��*24/4/2006   ~��
m4+) :X�< A�	GM� �0��4�� %. ©�
� ��48 �9]�> \S��
-�8 E��+ P>�1) 25 %;� �o�¯.� �t��S��
-� %� ^>�) 

�@J \S��
-C� 2 H�4� P�L�� ;� UL� H�4� �)��G �5¯�8 EF��6�. �cy &��¡
G� �@J \S��
-C� �8��c�� 
A�9��1
�� ~�� �J��4) H�4� EF��6� �)��G >�1* A��]�< �@J \S��
-C� �	GM6 �0��4�� �<>�6� ( �9i� O�L6� ^>.

 `��� �)��G ��8 n�� \�hGu� ?��4�* �)���31/12/2013:  

        %%%%25االحتياطي النقدي بنسبةاالحتياطي النقدي بنسبةاالحتياطي النقدي بنسبةاالحتياطي النقدي بنسبة        سسسس....لللل////القيمةالقيمةالقيمةالقيمة البيانالبيانالبيانالبيان

 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
 2,331,750 9,327,000  2012ن أرباح عامم% 10احتياطي قانوني بنسبة

 (21,875,000)  ا6س5مياستبدال بموجب كفالة من بنك سورية  

 43,521,750  03/6/2014و31/12/3201إجمالي ا!حتياطي النقدي لغاية

وعلى كتاب مصرف سورية المركزي  1/3/2012ل أ تاريخ/419بموجب قرار مصرف سورية المركزي رقم
من ا@حتياطي بموجب كفالة  ليرة سورية/21,875,000/تم استبدال مبلغ2/7/2013تاريخ1832/161قمر

  .لمدة سنة ا6س5ميصادرة عن بنك سورية الدولي 24/6/2013تاريخ1/2885/2013رقم
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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

31/12/2013 30/06/2014 

الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
 العملةاألجنبيةالعملةاألجنبيةالعملةاألجنبيةالعملةاألجنبيةبببب

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

مصرف مصرف مصرف مصرف 
سورية سورية سورية سورية 

 المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

القيمة القيمة القيمة القيمة 
بالليرات بالليرات بالليرات بالليرات 
 السوريةالسوريةالسوريةالسورية

الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
 بالعملةاألجنبيةبالعملةاألجنبيةبالعملةاألجنبيةبالعملةاألجنبية

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

مصرف مصرف مصرف مصرف 
سورية سورية سورية سورية 

 المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
        السوريةالسوريةالسوريةالسورية

 USD 979,033.95 143.38 140,373,888 379,784.99 164.29 62,394,876 $شركة كوزموس للصرافة 

حواالت واردة لم تسلم أساس 
 بالسوري

SYP 
  

126,297,466 
  

9,646,426 

 USD USD 158,774 143.38 22,765,016 340,248 164.29 55,899,344حواالت واردة لم تسلم 

 USD قيم برسم الدفع
   

78,124 164.29 12,834,992 

 SYP مخصص ضريبة الدخل
  

26,069,568 
  

27,679,832 

 SYP أرباح للتوزيع على المساهمين
  

305,486 
  

91,591 

 SYP تأمين على تمويل المستوردات
  

99,014 
  

99,014 

 المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
   

315,910,438 
  

168,646,075 

        
        

 تاريخ اختالف عن تنتج والتي والمؤسسات المصارف لصالح دائنة صدفة تظهر التي المبالغ الحساب هذايمثل * −

 أن يجب الحساب هذا في يظهر مبلغ كلو  معها التعامل يتم التي والمؤسسات المصارف تلك مع للعمليات الحق

 . ساعة 48 تتعدى ال فترة خالل يقفل

 الغير من الصرافة مؤسسة إلى تصل التي الحواالت قيمة الحساب هذا في يسجل :الدفع وأوامر حواالت** −

 الصرافة مؤسسة تصدرها التي الحواالت قيمة الحساب هذا في يسجل كما ، آخرين إلى أشخاص الدفع والمتوجبة

 . الغير لصالح

−  UG��6� ;� ������ �e =>�� AC��- \50 ��	*  ~�� AC��|�  y �9�0)���!�> . �����! %�� b��G( ،
59���* �
) ،�)�	* ���9< E. �5��< ��� �59��	* �
)  ~�� AC��|� '�	|� �@J �5}) \VG �	- �

A�+��L�� >��<e ()��
8 EF��6� �)��G H�4� ��1G. . 

−  Ul§ ��5
�6� ="��� R�8�. ;< U!��� �L)��  4¢ U!��� �L)��  4¢

()��
831/12/2013/26,069,568 /P.�-�6� ="���  Q()��
8 ��30 -6 -2014 O�L�/1,610,264/P.Q 
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�a    ::::مطلوبات أخرىمطلوبات أخرىمطلوبات أخرىمطلوبات أخرى    - - - - 14	� A���F
�� A���+ Ul��<�0�� 3[ �:        

        
            

 2014/6/30 2013/12/31 الحسابالحسابالحسابالحساب

 ليرة سورية ليرة سورية
 63,335 0 رواتب مستحقة غير مدفوعة للعاملين في فرع دمشق

 512,718 528,883 ضريبة الدخل المستحقة لمالية دمشق

 0 48,590 ضريبة الدخل المستحقة لمالية حماة

 0 114,451 ضريبة الدخل المستحقة لمالية طرطوس

 144,245 141,994 تأمينات اجتماعية مستحقة لفرع تأمينات دمشق 

 60,000 110,000 لفرع حماه مستحقة إيجارات

 773,728 1,311,613 2013نفقات مستحقة وغير مدفوعة

 1,554,026 2,255,531 المجموعالمجموعالمجموعالمجموع

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

�C� X�< ����L�� �L	��� .)��* # �� �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 (
������ P�� Q.� 2 �5�� U��مه� 	� �����. 

−  &�,-s ً���LV*
��(1\ ��ـ�  �� &�G�6�8 �>�4�� A������ %�+��/29 /  &� �Gsـ��g     2011�1ـ g��s� ـ���J ��ـ�� 

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

���1019()��*28/5/2012       ()��1��ـ� ]ـ3 ��1�<(ـ� ��1�6ـ�= 8
ـ�� ���o� ����*1ـ�(U ����9ـ�    �0ـ� # 10/5/2012

��¯C�  �)��G =3� �]�� ªL4
�¯ـ\ ��9ـ�    Gـ�5  d	ـ9�[� .�ـ�    �%����+ـ /Gs � /2,500,000ـ�5 >ـ�<  ��	�5 �
 �-���� �5	���]�� �)��G =3� . 

− \+�+���� \S��
-C�:  

 \+�+���� \S��
-C� U�,�* �
)  �L	�810 % ;� �L)�c�� UL� ª8��� 2�x =>�6� �	-197��� %�+�� ;� ��� A���

29  &�1�2011  ������ \G�Gs� &�}��� ����  ������ �e UG�6� EF��6� �)��G H�4� '�
� /0

���2037/168()��*3/7/2014:   
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 ليرة سورية/المبالغ البيان

��x�1/1/2013 11,585,469 
�L	+10 % ª8��� 2�x ;�31/12/2013 �L)�c�� UL� O��L��/86,100,204/P. Q 8,610,020 

 489,195,20 31/12/2013رصيد
 
−   ���v� 3[ �V���  A���0 R�8�.  2�x >�1L
G� �18 �)D�
�� ��8���� ��0�4�� R�8�s� ���v� =��6� R�8�s� Ul�. 

−  Ul�R�8�s�)�]�	��( =��6�  3[���v� ()��
8  ���v� 3[ ��L�	�� �V��� A���031/12/2013. 

  

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

 ليرة سورية ليرة سورية

 30/06/2014 30/06/2013 الحساب
�	1�U� `�N ��D#�� 24,750,762 17,845,971 
�	1�U� 		�F ��D#�� 61,054,325 2,025,025 

 19,870,996 85,805,087 المجموع
لفرق بين وسطي سعر البيع ووسطي من خ@ل حساب ا) فروقات الصرف(تقوم الشركة باحتساب ا1رباح المحققة −

 .مضروباً بالكمية المباعة) سعر الشراء الفعلي(الكلفة
���v� 3[ R�8�s� '�	
-�8 ������ &��*)����
�� A���0 ( \VG ����
�� �1G T8 g���� '�	- Ph! ;�

���,��)\�1��� b����� �1G (="��� �)�� ��x�8 ً�8�c�.  

−  ���s� �V��� ��x�* �
)���1��� ���,
�� �	- ?9���* E�° ،T�G��6� n�� H��46� /)>��4�� 2 >���6� .

 �	- �9���� T8 g���� @!�8 A�+��L�� >��<e ()��
8 EF��6� �)��G H�4� =��+ \VG �	- ?9���* >�1)

��< ��8�°� %�,* ����* A���0 �5}�0 ،���1��� �9���� EF��6� �)��G H�4� =��+ \VG n�� ����
�� %�,) ��

8 �L��G %�,) \�1��� ����
�� ;� X�<. EF��6�,1���  

−  

−  
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        ::::عموالت مقبوضةعموالت مقبوضةعموالت مقبوضةعموالت مقبوضة    - - - - 17- - - - 

    العملةالعملةالعملةالعملة    الحسابالحسابالحسابالحساب

30/6/2013 30/6/2014 

الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
بالعملة بالعملة بالعملة بالعملة 
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر السعر السعر السعر 
الوسطي الوسطي الوسطي الوسطي 

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

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية

الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
بالعملة بالعملة بالعملة بالعملة 
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر السعر السعر السعر 
حسب حسب حسب حسب الوسطي الوسطي الوسطي الوسطي 

نشرة مصرف نشرة مصرف نشرة مصرف نشرة مصرف 
سورية سورية سورية سورية 
    المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية

���h �O��2/�.I SYP 0.00  0.00       573,038.00  0.00 0.00        309,611.00  
 �O��� �
��2 USD   274,162.00  196.45  53,859,124.90  91849 164.29  15,089,794.99  

�O��� �
��2/ #*�� EUR     27,598.00  255.59    7,053,772.82                  -                     -                         -    

 15,399,406     61,485,936       المجموع

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

    العملةالعملةالعملةالعملة    الحسابالحسابالحسابالحساب

30303030////6666////2013201320132013    30303030////6666////2014201420142014    

الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
بالعملة بالعملة بالعملة بالعملة 
    األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية

السعر الوسطي السعر الوسطي السعر الوسطي السعر الوسطي 
شرة شرة شرة شرة حسب نحسب نحسب نحسب ن

مصرف سورية مصرف سورية مصرف سورية مصرف سورية 
    المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية

الرصيد الرصيد الرصيد الرصيد 
بالعملة بالعملة بالعملة 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 القيمة بالليرات القيمة بالليرات القيمة بالليرات 
    السوريةالسوريةالسوريةالسورية

I�B% �2��0� �O��2 SYP                    -                            -   344,121                    -                              -   289,880 
�2��0� �O��2 USD 201,984 196.45 39,679,757 49,895 164.29 8,197,249 

 8,487,129     40,023,878       المجموع
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  ::::رواتب وأجور وتعويضاترواتب وأجور وتعويضاترواتب وأجور وتعويضاترواتب وأجور وتعويضات    - - - - 19

 الحسابالحسابالحسابالحساب
2013/06/30 2014/06/30 

 ليرة سورية ليرة سورية
j k���+
� LF�#*./�$ -��  2,097,465 2,919,433 

6�A -�� j k���+
� LF�#* 552,500 872,200 
I�J�J -�� j k���+
� LF�#* 612,297 914,000 

k���+
� LF�#* -��l 3,262,262 4,705,633 
./�$ -�� j k���+
� �����+F 2,599,538 2,431,773 
6�A -�� j k���+
� �����+F 326,918 297,277 

I�J�J -�� j k���+
� �����+F 617,445 1,016,863 
a�B m��+F 690,000 150,000 

�����+�
� -��l 4,233,901 3,895,913 
./�$ -�� a2 �	2���7O� ��>	���
� n�*�9� 243,118 417,966 
6�A -�� a2 �	2���7O� ��>	�o�
� n�*�9� 64,467 99,009 

 �	2���7O� ��>	�o�
� n�*�9�I�J�J -�� 85,074 140,220 
�	2���7O� ��>	�o�
� n�*�9� -��l 392,659 657,195 

�����+�
�# *�7G�# LF�#�
� Y�p� 7,888,822 9,258,741 

  

        : : : : مصاريف إدارية وعامةمصاريف إدارية وعامةمصاريف إدارية وعامةمصاريف إدارية وعامة    - - - - 20 

 الحسابالحسابالحسابالحساب
2013/06/30 2014/06/30 

 ليرة سورية ليرة سورية
��*�UO� 843,300 1,004,991 

	9
�# \:NO���� 358,630 803,815 
L����
�# <�B�
� 2,014,038 1,907,841 

./�$ -�� �	B�J�D n�*�9� 138,900 135,700 
6�A -�� �	B�J�D n�*�9� 46,620 47,405 

I�J�J -�� �	B�J�D n�*�9� 120,275 65,200 
./�$ -�� q:2� # ���2$ n�*�9� 141,250 33,750 

I�J�J -�� q:2�# ���2$ n�*�9� 5,000 24,200 
./�$ -�� r�� # r�1�!� n�*�9� 37,150 52,500 
6�A -�� r��# r�1�!� n�*�9� 51,335 112,745 

I�J�J -�� r��# r�1�!� n�*�9� 2,994 86,098 
./�$ -�� nF�� # M�1 # 0��1 n�*�9� 481,875 687,150 
6�A -�� nF��# M�1# 0��1 n�*�9� 12,700 10,500 

1# 0��1 n�*�9�I�J�J -�� nF��# M� 656,931 907,098 
./�$ -�� @�>F# @�� n�*�9� 183,730 122,775 
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 الحسابالحسابالحسابالحساب
2013/06/30 2014/06/30 

 ليرة سورية ليرة سورية
6�A -�� @�>F# @�� n�*�9� 11,580 30,000 

I�J�J -�� ������# @�� n�*�9� 18,305 1,600 
./�$ -�� ���K� n�*�9� 1,843,270 325,410 

./�$ -�� s	���
� n�*�9� 86,855 68,515 
 ���K� n�*�9�6�A -�� s	��1# 26,100 105,400 

I�J�J -�� s	��1# ���K� n�*�9� 203,050 237,900 
./�$ -�� ��D#�h n�*�9� 422,665 462,553 
6�A -�� ��D#�h n�*�9� 4,000 - 

I�J�J -�� ��D#�h n�*�9� 67,800 137,400 
./�$ -�� $��2 k�oF  n�*�9� 146,920 161,603 

$��2 k�oF n�*�9� 8A -�� 102,888 - 
P�A -�� $��2 k�oF  n�*�9� 162,673 122,825 

I�J�J -�� $��2 k�oF n�*�9� 91,188 104,988 
�1��J n�*�9� 31,925 300 

 7,760,262 8,313,947 إجمالي المصاريف اPدارية والعامة

        

        ::::))))بالليرات السوريةبالليرات السوريةبالليرات السوريةبالليرات السورية((((    األرباحاألرباحاألرباحاألرباح    ىىىىالضريبة علالضريبة علالضريبة علالضريبة عل    - - - - 12

 صافي الربح قبل الضريبة 86,100,204

 يضاف عبء استھ@ك عقارات 6,681,075

  ينزل إيرادات الوديعة لدى بنك سورية اTس@مي (2,430,935)    
 يضاف فروقات تقييم سلبية  326,415         

 الربح الخاضع للضريبة 90,676,759

22,669,190 %25 ��	D �����
� 

2,266,919 %10 6*�$� �	�h 

من الضريبة% 5إعمار ضريبة 1,133,459  

26,069,568 2013/12/31���t
 �����
� -��l 
مؤونــــــــــــــة ضــــــــــــــريبة عــــــــــــــن األربــــــــــــــاح المرحليـــــــــــــــة      تــــــــــــــم احتســــــــــــــاب   −

 .من األرباح% 25س بنسبة .ل /1,610,264/بمبلغ30/6/2014بتاريخ

        
        
        
        
        






