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  البيانات املالية 
  ٣١/١٢/٢٠٠٩ وحىت ) تاريخ التأسيس (٣/٩/٢٠٠٨ من للمدة

  فتش احلسابات املستقل عليهام وتقرير

  
  



 
  

   أمسنت البادية املسامهة املغفلةشركة 
  رية اجلمهورية العربية السو–دمشق 

  
  

  البيانات املالية 
  ٣١/١٢/٢٠٠٩ وحىت ) تاريخ التأسيس (٣/٩/٢٠٠٨من  للمدة

  مفتش احلسابات املستقل عليها وتقرير
  
  
  

  ات ـرس احملتويـفه
  

  البيـــــان  رقم الصفحة

  تقرير مفتش احلسابات املستقل   -  ٢-١

  بيان املركز املايل  -  ٣

  الشامل بيان الدخل   -  ٤

   بيان التغريات يف حقوق املسامهني   -  ٥

    بيان التدفقات النقدية   -  ٦

   املالية للبياناتاإليضاحات املتممة    -    ٢٨-٧

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  املسامهة املغفلة أمسنت الباديةشركة 
   اجلمهورية العربية السورية–دمشق 

  

   املاليةللبياناتمتممة  إيضاحات
  ٢٠٠٩ / ١٢ / ١٣ وحىت ٢٠٠٨ / ٩ / ٣ من للمدة

  
  نبذة عامة عن الشركة  - ١

   

 يخ تارب ) ٢٤٦٥ ( رقمالوزراء  رئاسة جملس قرار مبوجب غفلةاملسامهة امل أمسنت البادية تأسست شركة
 وتعديالته والذي يعفي الشركة من ١٩٩١لعام  ) ١٠(  يف ظل قانون االستثمار رقم ٢٠٠٦ / ٦ / ١

 يف السجل  الشركةسجلت . الفعلي أو االستثمار اإلنتاج ءضريبة الدخل ملدة مخس سنوات من تاريخ بد
  .٢٠٠٨ / ٩  /٣تاريخ ب ) ٨٥٩٣ (التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم 

  

  ذا ومل تبدأ الشركة بالتشغيل حىته . ٢٠٠٧ / ٩ / ٢٤تبدأ يف )  عاماً ٢٥ (مدة الشركة 
٢٠٠٩/  ١٢ / ٣١ .  

  

األسود واسترياد مجيع  العادي ويستثمار مشروع االمسنت البورتالندبإقامة واوقد حددت أهداف الشركة 
ل الالزمة إلقامة من آالت وجتهيزات ومعدات وأجهزة واليات وقطع التبدياملستلزمات الالزمة لإلنتاج 

املشروع وتشغيله واملشاركة واملسامهة يف مشاريع مماثلة أو متممة والقيام بالصناعات املتممة واملكملة 
  . واحلصول على أية حقوق أو امتيازات الزمة للشركة واسترياد وسائط النقل الالزمة

 
  .إلدارة األول للشركة  عقدت اجلمعية التأسيسية للشركة ومت انتخاب جملس ا٢٨/٨/٢٠٠٨بتاريخ 

  
  عداد اإلس أس - ٢

  

  بيان التوافق  )أ 
  . للمعايري الدولية للتقارير املاليةوفقاًكة تعد البيانات املالية للشر -
  .٣/٢٠١٠/-- بتاريخعلى إصدار البيانات املالية من قبل جملس اإلدارة  املوافقة تمت -

  أسس القياس  )ب 
  .تكلفة التارخيية البيانات املالية للشركة وفقاً ملبدأ المت إعداد
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 ٨

 عرض البيانات املاليةالعملة الوظيفية وعملة   )ج 
  .وهي العملة الوظيفية للشركة مت إعداد وعرض البيانات املالية باللرية السورية 

  

  التقديرات واألحكام احملاسبية اهلامة  )د 
وضع أحكام وتقديرات يتطلب من اإلدارة ملعايري التقارير املالية الدولية طبقاً إن إعداد البيانات املالية 

وكذا أرصدة األصول وااللتزامات يف تاريخ البيانات احملاسبية وافتراضات ذات أثر يف تطبيق السياسات 
املالية وكذلك على قيم اإليرادات واملصروفات ، وتستند تلك التقديرات واالفتراضات على عوامل 

تشكل نتائجها األساس عند اختاذ القرار عديدة تعتربها الشركة معقولة يف ظل الظروف السائدة واليت 
وختضع . بشأن قيم األصول وااللتزامات ، لذلك قد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات 

التقديرات وما يتعلق ا من افتراضات للمراجعة بصورة مستمرة ، كما يتم إثبات التغريات يف 
 واملعلومات املتعلقة باألحكام .يري وأية فترات مستقبلية التقديرات احملاسبية يف الفترة اليت حدث فيها التغ

والتقديرات اهلامة واملطبقة بالسياسات احملاسبية واليت هلا تأثري هام على األرصدة تظهر ضمن 
  ) .  ٢٠ ، ٤ ، و٣ ، د٣(  رقم اتاإليضاح

  
  أهم السياسات احملاسبية   - ٣

  

 والتعديالت والتفسريات اجلديدة املطبقة املعايري    )أ 
 

  ١/١/٢٠٠٩ من اعتباراًاملفعول السارية   -
 

" عرض البيانات املالية " املعدل  -  )١(معيار احملاسبة الدويل رقم تقوم الشركة بتطبيق  -
  ، الشاملإمجايل الدخليقدم مصطلح  والذي ١/١/٢٠٠٩والواجب التطبيق اعتباراً من 

لك التغريات اليت تنتج من ميثل التغريات يف حقوق امللكية خالل فترة ما خالف توالذي 
نتيجة لذلك ، يتم عرض مجيع التغريات يف . املعامالت مع املسامهني بصفتهم مسامهني 

، يف حني يتم عرض مجيع التغريات  حقوق امللكية اخلاصة باملسامهني يف بيان حقوق امللكية
 بتطبيق شركةال ت لقد قام. الشامل يف حقوق امللكية اليت لغري املسامهني يف بيان للدخل

  . الدخل الشامل ضمن بيان واحد منهج عرض 
 

واملعدل والواجب التطبيق اعتباراً من " تكاليف االقتراض ) " ٢٣(معيار احملاسبة الدويل رقم   -
 األصول.  مؤهلة بأصولذي يتطلب رمسلة تكاليف االقتراض املتعلقة  وال١/١/٢٠٠٩

طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام املتوقع أو  اليت تأخذ بالضرورة فترة األصولاملؤهلة هي 
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 ٩

للبيع والذي لن يؤثر على الشركة حيث أن سياستها احملاسبية تتطلب رمسلة تكاليف 
  .االقتراض 

  

  ٣١/١٢/٢٠٠٩املعايري والتفسريات اجلديدة الصادرة الغري مطبقة كما يف  -
 

عايري والتفسريات ، والتعديالت يم تأثري املعايري اجلديدة ، والتعديالت على امليقامت اإلدارة بتق
على املعايري املنشورة ، وخلصت إىل أهنا ليست ذات صلة بالشركة أو ليس هلا تأثري مادي على 

باستثناء وومتطلبات عرض البيانات املالية ، البيانات املالية اخلاصة بالشركة باستثناء اإلفصاحات 
  .لدولية كما هو مبني أدناه من معايري التقارير املالية ا ) ٩( املعيار رقم 

  

الصادر عن جملس معايري احملاسبة الدولية الذي صدر كـأول          _ األدوات املالية   _  ٩املعيار رقم   
ويسهل هذا املعيار مناذج القياس      . ٣٩معيار ناتج عن مشروع استبدال معيار احملاسبة الدويل رقم          

  .ا التكلفة املطفأة والقيمة العادلة  تصنيفني رئيسيني مه املالية إىلاألصولخالل تصنيف من 
ة وخصائص التـدفقات النقديـة التعاقديـة        كرالتصنيف يعتمد على منوذج عمل الش     إن أساس   
جـة إىل تعـديل بيانـات    ايف وقت مبكر ، مع عدم احل  ميكن تطبيق هذا املعيار     .  املالية   لألصول

  .١/١/٢٠١٢املقارنة يف حال تطبيقه قبل 
   يةترمجة العمالت األجنب   )ب 

، ويـتم ترمجـة املعـامالت       ) العملة الوظيفية للشركة    ( متسك الشركة حساباا باللرية السورية      
 ٣١/١٢/٢٠٠٩ويف   .  التعامل    تاريخ بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة وقت       

ملـة  لعاألصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بـالعمالت األجنبيـة   حسابات  يتم ترمجة أرصدة    
 وترحل الفروق الناجتة مـن ربـح أو         التاريخ،على أساس أسعار الصرف السائدة يف ذلك        العرض  
  . الشامل  الدخل بيانل خسارة

  

  األدوات املالية    )ج 
  األدوات املالية من غري املشتقات املالية   _

رصدة  واالاملدينونتشمل دفعات مقدمة للمقاولني ، األدوات املالية من غري املشتقات املالية 
، نقد وما يف حكمه ، املستحق  ) املصروفات املدفوعة مقدماًباستثناء ( املدينة األخرى 

للموردين واملقاولني ، املستحق إىل األطراف ذوي العالقة واألرصدة الدائنة األخرى 
  .واملصروفات املستحقة 
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 ١٠

 ، بالنسبة ة مضافاً إليهايتم اإلعتراف املبدئي لألدوات املالية من غري املشتقات بقيمتها العادل
تنسب بصفة  أية تكاليف لألدوات اليت ليست بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

يتم قياس األدوات املالية من غري املشتقات املالية يف ما بعد اإلعتراف . مباشرة للمعامالت 
  .نها أي اخنفاض يف قيمتها املبدئي بالتكلفة املطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي ناقصاً م

  

يتمثل النقد وما يف حكمه يف النقدية بالصندوق ، احلسابات اجلارية بالبنوك وودائع قصرية 
  .األجل تواريخ استحقاقاا األصلية أقل من ثالثة أشهر 

  

  رأس املال  -
تم يهم التكاليف املتعلقة مباشرة بإصدار أس. رأس املال ضمن حقوق املسامهني مت إدراج أسهم 

  .خصمها من حقوق املسامهني 
  

   نع ومعداتامص وممتلكات   )د 
الك وأي اخنفـاض يف قيمـة   تهالتارخيية ناقصاً جممع اال بتكلفتها  نع واملعدات اواملصتثبت املمتلكات   
تتضمن التكلفة املصروفات   ) . و  -٣موضح بالسياسة احملاسبية رقم     (  – إن وجد    - تلك املمتلكات 
ل مبلغه على   بطريقة القسط الثابت الذي حيم     االهتالك  ويتم  .  األصل   القتناء  مباشرة املنسوبة بصفة 

وفيما يلي بيان باألعمار .   لكل نوع منهاة املقدرةر اإلنتاجياعم وعلى مدى األ الشامل  الدخلبيان
  : الكتبالسنوات ألغراض احتساب اإلهاإلنتاجية املقدرة 

  

  سنوات ٥  سيارات ووسائل نقل
  سنوات ٣  يوترأجهزه كمب

  سنوات ٥  أثاث ومعدات مكتبية
  سنوات ٢٥  بار باملوقعآ

  

إجـراء   كل سنة مالية ويـتم       يف هناية واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية     ،  طرق اإلهالك   يتم مراجعة   
  . مناسباً إذا كان تسويات عليها ،
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 ١١

  لموسةاملغري األصول  )هـ 
 

   ة للمحاجرأحباث للتربة وأعمال ودراسات جيولوجي  -
 اليت ستقوم الشركة باستخدامهما  احلفريات واألعمال املتعلقة ا لتجهيز احملاجر     يتم إثبات تكلفة    

 بـدءاً   بطريقة القسط الثابت    رصيد هذه األصول   إطفاءويتم  . تاج كأصول غري ملموسة     يف اإلن 
 األصول والـذي    من تاريخ التشغيل الفعلي ملصنع الشركة على العمر املقدر لالستفادة من هذه           

  .  ن عاميعشر وةخبمس إدارة الشركة قدرته
  

    حاسب آيلنظام   -
كأصول يتم إدراجها   احلاسب اآليل   بارها جزءاً من مكونات     تبرامج احلاسب اآليل اليت ال يتم اع      

  اإلطفـاء وأي اخنفـاض مـن قيمتـها        ويـتم تـسجيلها بالتكلفـة ناقـصاً         ،  غري ملموسة   
بتم اإلطفاء بطريقة القسط الثابت     )  . و   -٣  ة احملاسبية رقم  موضح بالسياس ( _ ن وجد   إ _ 

ل مبلغه على بيان الدخل الشامل على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لربنامج احلاسب             الذي حيم 
  .من التاريخ الذي كان متاحاً فيه لإلستخدام ) مخس سنوات ( اآليل 

  

   االخنفاض يف قيمة األصول    )و 
  

  األصول املالية   -
من أجل حتديد ما إذا كان  كل تقريريف تاريخ املالية  لألصول تقييم بإجراء قوم الشركةت 

األصول ، يتم االعتراف باالخنفاض يف قيمة  هناك مؤشر موضوعي الخنفاض يف قيمة تلك
األصل يف حالة وجود مؤشر موضوعي بأن حدثاً أو أكثر كان له تأثري سليب على 

 .   املتوقعة من هذا األصل التدفقات النقدية املستقبلية
  

 بالفرق بني املطفأةيتم تقدير قيمة االخنفاض يف تكلفة األصل احملسوب على أساس التكلفة  
قيمته الدفترية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية احملسومة على أساس معدل 

 .الفائدة الفعال 
  

كما يتم فحص ودراسة . ى أساس فردي يتم دراسة قيم األصول املالية اهلامة نسبياً عل 
  .باقي األصول املالية وتصنيفها يف جمموعات حتمل نفس عوامل اخلطر 

  

  .  بكافة خسائر االخنفاض يف القيمة  الشامل الدخلبيانيتم حتميل  
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 ١٢

إذا الشامل  الدخل بيانيتم االعتراف بالزيادة يف قيمة األصول ، واليت سبق ختفيضها ب 
يتم إدراج . لقة حبدث ظهر بعد االعتراف باالخنفاض يف قيمة األصل كانت الزيادة متع

  الدخلبيانب املطفأةالزيادة يف قيمة األصل بالنسبة لألصول املالية اليت مت قياسها بالتكلفة 
   .الشامل

 

  األصول غري املالية   -
حديد ما إذا كان  لتتقرير يف تاريخ كل للشركةيتم مراجعة القيمة الدفترية لألصول غري املالية 

ويف حال وجود أي مؤشر على االخنفاض يتم تقدير . هناك اخنفاض يف قيمة تلك األصول 
  .القيمة اإلستردادية لذلك األصل 

  

القيمة االستردادية لألصل أو وحدة توليد النقدية تتمثل يف قيمته االستخدامية أو قيمته العادلة 
يتم تقدير القيمة االستخدامية عن طريق خصم  . -أكرب  أيهما –ناقصاً تكلفة إمتام عملية البيع 

التدفقات النقدية املالية املستقبلية املتوقعة إىل قيمتها احلالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة 
ولغرض . سعر السوق لوحدة النقد واملخاطر املتعلقة ذا األصل الية بالتقديرات احليعكس 

، يتم جتميع األصول يف أصغر جمموعة من األصول اليت  مة األصولالقيام باختبار االخنفاض يف قي
يتم من خالهلا توليد تدفقات نقدية من االستعمال االعتيادي واليت تكون مستقلة بشكل ملحوظ 

  ) .وحدة توليد النقدية ( عن باقي األصول أو اموعات األصول األخرى 
  

لة زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليـد         يتم االعتراف خبسارة االخنفاض يف القيمة يف حا       
  النقدية عن القيمة االستردادية املقدرة لألصل ، يـتم إدراج خـسائر االخنفـاض يف القيمـة                 

   . الشامل الدخلبيانب

  

  مصروفات التأسيس   )ز 
  .يتم حتميل مصاريف التأسيس على بيان الدخل الشامل بالفترة اليت تتحقق فيها 

 

   املدينة األخرى رصدةواألاملدينون ولني ، دفعات مقدمة للمقا   )ح 
ناقصاً قيمـة    املطفأة املدينة األخرى بالتكلفة     واألرصدةاملدينون  دفعات مقدمة للمقاولني ،     يظهر بند   

  .إن وجد _  املالية البياناتأي اخنفاض يف قيمتها يف تاريخ 
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 ١٣

  

 واألرصـدة الدائنـة األخـرى       املستحق للموردين واملقاولني ، املستحق إىل األطراف ذوي العالقة           )ط 
  واملصروفات املستحقة 

تظهر بنوداملستحق للموردين واملقاولني ، املستحق إىل األطراف ذوي العالقة واألرصـدة الدائنـة              
  . املالية البياناتيف تاريخ  املطفأة بالتكلفة األخرى واملصروفات املستحقة

  

   تكاليف اإلقتراض   )ي 
األصول املؤهلة هي األصـول     . صورة مباشرة إلقتناء أصل مؤهل       تكاليف اإلقتراض املنسوبة ب    ترمسل

  .اليت تأخذ بالضرورة فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام املتوقع أو البيع 
صروفات التمويلية بالفترة   بتم حتميل تكاليف اإلقتراض األخرى ببيان الدخل الشامل ضمن حساب امل          

  .اليت تتحقق فيها 
  

  خمصصات    )ك 
ساس موضوعي حبكم    على أ   ذاتية  قانونية أو  ت القائمة ، سواء كان    لإللتزاماتين خمصصات   يتم تكو 

ـ  ات نقديـة  ومن املرجح حدوث تـدفق    ،  حداث متت يف املاضي     أل كنتيجة التطبيق العملي   ة خارج
قديـة املـستقبلية    يتم حتديد قيمة املخصص عن طريق خصم التدفقات الن        . لتسوية هذه اإللتزامات    

واملخاطر املرتبطة بـذلك    للعملة  س تقييمات السوق احلالية املتعلقة بالقيمة احلالية        عكعدل ي املتوقعة مب 
  .اإللتزام 

  

  الضرائب    )ل 
  ) .١٨إيضاح رقم ( فاة من ضريبة الدخل الشركة مع

طبقاً للقوانني واللوائح    فترة االعفاء الضرييب     انتهاء بعداملستحقة على الشركة     ضرائب الدخل حتسب  
ونظراً لطبيعة احملاسبة الضريبية يف     . التعديالت اليت متت عليها يف اجلمهورية العربية السورية         السارية و 

سورية فإن تطبيق ما ورد بشأن الضرائب املؤجلة مبعيار احملاسبة الدويل عن الضرائب على الدخل ال                
تطبيق املعيار فإن   ويف حالة نشأة أصول ضريبية مؤجلة عن        . ينشأ عنه عادةً إلتزامات ضريبية مؤجلة       

هذه األصول ال تدرج إال عندما تكون هناك مؤشرات كافية أن هذه األصـول سـيتم حتققهـا يف                   
  .املستقبل املنظور 
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 ١٤

  تعويضات هناية اخلدمة     )م 
الشركة مسجلة يف التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية وتدفع الـشركة اشـتراكات         

 الشركة جتاه املوظفني فيما يتعلـق بتعويـضات     التزامات إن   .املوظف عن   التأمينات االجتماعية نيابة  
إن كلفة التأمينات االجتماعية خـالل      . هناية اخلدمة حمصورة باملبالغ املدفوعة للتأمينات االجتماعية        

  . املدة مقدمات كمقابل للخدمات اليت قدمها املوظفني خالل نفس هي املدة
  

  حتت التنفيذ مشروعات   )ن 
سوبة بصفة مباشرة إىل أعمال     فيذ من قيمة العقد والتكاليف املن      حتت التن  مشروعاتتكاليف  تتكون  

زمة هلا لتصبح جاهزة لالستخدام     الالة ال ىل املكان واحل  التطوير الالزمة للوصول مبوجودات املشروع إ     
نع ا واملص املمتلكات التنفيذ إىل بنود     عات حتت رومشتم حتويل تكاليف    ي. املستهدف من قبل اإلدارة     

تتم مراجعة القيمة   .  التشغيلية لالستخدام املستهدف     لى حالتها األصول ع هذه  عندما تصل   واملعدات  
 حتت التنفيذ لتحديد ما إذا كان هناك اخنفاض يف قيمتها عند وجود أحداث أو               املشروعاتالدفترية  

يف حالة وجود مثل هـذا      ،   تغريات ظرفية حيتمل معها أن تصبح القيمة الدفترية غري قابلة لالسترداد          
املؤشر وعندما تصبح القيمة الدفترية أعلى من القيمة القابلة لالسترداد ختفض املوجودات إىل قيمتها              

  .القابلة لالسترداد 
  

 بيان التدفقات النقدية    )س 
 صايف الـربح أو     تسويةتتبع الشركة الطريقة غري املباشرة عند إعداد بيان التدفقات النقدية حيث يتم             

  .أو املستخدمة يف أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل من مع صايف األموال املتاحة خلسارة ا
  

 حتديد القيمة العادلة  - ٤
 

   الدفعات املقدمة للمقاولني واملدينون واألرصدة املدينة األخرى -
يرها بناءاً على يتم تقدإن القيمة العادلة للدفعات املقدمة للمقاولني واملدينون واألرصدة املدينة األخرى 

 . يف تاريخ البيانات املالية بسعر الفائدة بالسوق النقدية املستقبلية خمصومة للتدفقاتالية لقيمة احلا
 

 االلتزامات املالية من غري املشتقات املالية  -
بالغ  ألغراض اإلفصاح ، يتم احتساا بناءاً على القيمة احلالية للمهاديحتديتم إن القيمة العادلة ، واليت 

  . يف تاريخ البيانات املالية بسعر الفائدة بالسوقاملستقبلية للتدفقات النقدية خمصومة 
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 ١٥

  إدارة املخاطر املالية - ٥
  

  : استخدامها لألدوات املالية منتتعرض الشركة للمخاطر التالية 
  خطر اإلئتمان -
 خطر السيولة  -
 خطر السوق -
 خطر التشغيل  -
  

، وخطر الـسوق    ،  وخطر السيولة   ،  عرض الشركة خلطر االئتمان     عرض هذا اإليضاح معلومات عن مدى ت      ي
  .وإدارة رأس مال الشركة ،  اخلطر وإدارة، أهداف وسياسات ومعاجلات إدارة الشركة لقياس و
  

   .اإلطار العام إلدارة املخاطر بالشركةاإلشراف على وولة عن إنشاء ومتابعة مسؤإدارة الشركة 
  

  خطر االئتمان 
نتيجة لعجز طرف مقابل يف األداة املالية عن الوفاء ئتمان يف مدى تعرض الشركة خلسائر مالية يتمثل خطر اال

  .الدفعات املقدمة للمقاولني واملدفوعات للمدينني يف ويتمثل بشكل أساسي مبطلوباته التعاقدية 
  

  . تقوم إدارة الشركة بدراسة مدى التعرض خلطر االئتمان بشكل مستمر 
  

  خطر السيولة 
الشركة يف إدارة ومنهج تمثل خطر السيولة يف عدم قدرة الشركة على سداد التزاماا املالية لدى استحقاقها ي

من توافر سيولة كافية بصورة دائمة للوفاء بااللتزامات لدى استحقاقها ، ما أمكن ذلك ، السيولة هي التأكد 
بد خسائر غري مقبولة أو املخاطرة بسمعة ودون تكالصعبة بأكرب قدر ممكن وذلك يف ظل الظروف العادية و

  . الشركة
  

  خطر السوق
 املخاطر املتمثلة يف التغريات يف أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار هيخماطر السوق 

 إن - قيمة ما حتتفظ به من أدوات ماليةاليت قد تؤثر على إيرادات الشركة أو الفائدة وأسعار األسهم 
  .  -وجدت 

  .وتقوم إدارة الشركة بإدارة خطر السوق دف حصر ذلك اخلطر يف حدود مقبولة   
  



 شركة أمسنت البادية املسامهة املغفلة
  اجلمهورية العربية السورية–دمشق 

  متممة للبيانات املالية  إيضاحات–تابع  
٣١/١٢/٢٠٠٩ وحىت ٣/٩/٢٠٠٨عن املدة من   

 
 

 ١٦

  خطر أسعار الصرف   )أ 
  يتمثل هذا اخلطر يف التقلبات يف قيمة األدوات املالية نتيجة للتقلبات يف أسعار صرف العمالت األجنبية  

ب ويظهر هذا اخلطر بشكل جاناأل مع املقاولني التعاقد خلطر أسعار الصرف لدى الشركةتعرض تو
   .  واليوروأساسي من التعامل بالدوالر األمريكي

  

  خطر سعر الفائدة  )ب 
تقوم إدارة . قصرية األجل األصول وااللتزامات املالية املعرضة خلطر سعر الفائدة هي الودائع البنكية 

  .راجعة خماطر سعر الفائدة على حنو ربع سنوي الشركة مب
  

  خطر التشغيل 
املصاحبة  التشغيلية هي خماطر اخلسارة املباشرة أو غري املباشرة الناشئة من جمموعة واسعة من األسباب املخاطر

التحتية ومن عوامل خارجية خبالف األئتمان أو السوق أو السيولة البنية لعمليات الشركة واملوظفني والتقنية و
تنشأ . عايري املقبولة عموماً لسلوك الشركة مثل تلك اليت تنشأ من اإلشتراطات القانونية والتنظيمية وامل

  .املخاطر التشغيلية من مجيع العمليات التشغيلية للشركة 
  

هدف الشركة هو إدارة املخاطر التشغيلية بغرض موازنة تفادي اخلسائر املالية واإلضرار بسمعة الشركة مع 
  . ح املبادرة واإلبداع الفعالية الكلية للتكلفة ولتفادي إجراءات السيطرة اليت حتد من رو

دارة العليا يف كل وحدة املسؤولية األساسية عن وضع وتنفيذ الضوابط ملعاجلة املخاطر التشغيلية مسندة لإل
  طر التشغيل يف ااالت يدعم هذه املسؤولية وضع معايري كلية على مستوى الشركة إلدارة خما. عمل 
  :التالية 

 منة التفويض املستقل باملعامالت متضاسب للواجبات ناشتراطات الفصل امل •
 تراطات تسوية ورصد املعامالت اش •
 إلشتراطات التنظيمية والقانونية اإللتزام با •
 توثيق الضوابط واإلجراءات  •
عاجلة  وكفاية الضوابط واإلجراءات ملالشركةهها دوري للمخاطر التشغيلية اليت تواجاشتراطات التقييم ال •

 املخاطر اليت يتم حتديدها 
 لية وإجراءات املعاجلة املقترحة اشتراطات التقارير عن اخلسائر التشغي •
 وضع خطة طوارئ  •
 التدريب والتطور املهين  •
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 ١٧

 املعايري األخالقية والتجارية  •
 .ختفيف املخاطر متضمنة التأمني على ذلك عندما يصبح ذلك فعاالً  •
  

   إدارة رأس املال
 يف مزاولة نشاطها كشركة ناجحة يف جمال صناعة األمسنت احملافظة على قدرة الشركة على االستمرار -

  .  األخرىألصحاب املصاحلحبيث تستطيع االستمرار يف توفري العائدات للمسامهني واملنافع 
 يف  هتعديالت علي حتدد الشركة مبلغ رأس املال مبا يتناسب مع املخاطر وتدير هيكل رأس املال وجتري                 -

  .  وخصائص املخاطرة املتعلقة باألصول املستثمر فيهاةتصاديضوء التغريات يف الظروف االق
  

 نع ومعداتاومصتلكات مم - ٦
  

  اإلمجايل
   مشروعات 
  بار باملوقعآ   *حتت التنفيذ

  أثاث 
  أجهزة كمبيوتر  ومعدات مكتبية

  سيارات 
    ووسائل نقل

  التكلفة   ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة

  ٣/٩/٢٠٠٨الرصيد يف   -  -  -  -  -  -

   املدةإضافات  ٢١ ٠٦١ ٨٢٠    ٣ ١٢٤ ٨٢٢   ٢ ٩٣٣ ٧٢٨  ٢٣ ٩٢٦ ٥٥١  ٧ ١٩٥ ٩٦٢ ١١٧  ٧ ٢٤٧ ٠٠٩ ٠٣٨  

  املدةإستبعادات   )  ١ ٢٠٠ ٠٠٠(      -    -   -      -    )  ١ ٢٠٠ ٠٠٠ (

  ٣١/١٢/٢٠٠٩ يف الرصيد    ١٩ ٨٦١ ٨٢٠      ٣ ١٢٤ ٨٢٢     ٢ ٩٣٣ ٧٢٨   ٢٣ ٩٢٦ ٥٥١  ٧ ١٩٥ ٩٦٢ ١١٧  ٧ ٢٤٥ ٨٠٩ ٠٣٨ 

  اإلهتالك            

  ٣/٩/٢٠٠٨الرصيد يف   -  -  -  -  -  -

  للمدةالكات تهاال  ٤ ٥٩٨ ٣٠٤    ٣٨٥ ٧١٢   ٤٠٦ ٥٧٨  ١ ٢٦٨ ٤٧٤  -  ٦ ٦٥٩ ٠٦٨  

  املدةاستبعاداتجممع اهتالكات   )  ٥٥٣ ٦٤٤ (     -       -      -      -    )  ٥٥٣ ٦٤٤ (

  ٣١/١٢/٢٠٠٩ يف الرصيد    ٤ ٠٤٤ ٦٦٠      ٣٨٥ ٧١٢      ٤٠٦ ٥٧٨    ١ ٢٦٨ ٤٧٤    -      ٦ ١٠٥ ٤٢٤  

  صايف القيمة الدفترية            

  ٣١/١٢/٢٠٠٩    ١٥ ٨١٧ ١٦٠      ٢ ٧٣٩ ١١٠      ٢ ٥٢٧ ١٥٠   ٢٢ ٦٥٨ ٠٧٧ ٧ ١٩٥ ٩٦٢ ١١٧  ٧ ٢٣٩ ٧٠٣ ٦١٤  
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 ١٨

  
 

 صول غري ملموسةأ - ٧
أحباث للتربة وأعمال ودراسات   

  اإلمجايل  نظام حاسب آيل  جيولوجية للمحاجر
  ليــرة سوريــة  ةليــرة سوريــ  ليــرة سوريــة  التكلفة

  -  -  -  ٣/٩/٢٠٠٨الرصيد يف 
    ٢٩ ٢٢٦ ١٣٨    ١ ٢٨٤ ١٩٨    ٢٧ ٩٤١ ٩٤٠  املدةإضافات 

    ٢٩ ٢٢٦ ١٣٨    ١ ٢٨٤ ١٩٨    ٢٧ ٩٤١ ٩٤٠  ٣١/١٢/٢٠٠٩الرصيد يف 
        اإلطفاء

  -    -    -    ٣/٩/٢٠٠٩الرصيد يف 
    ٢١١ ٩٨٠    ٢١١ ٩٨٠    -    إطفاء املدة
    ٢١١ ٩٨٠    ٢١١ ٩٨٠    -    ٢٠٠٩/ ٣١/١٢الرصيد يف 

   ٢٩ ٠١٤ ١٥٨    ١ ٠٧٢ ٢١٨    ٢٧ ٩٤١ ٩٤٠    

  
    غري متداولةأصول أخرى  - ٨

  

لرية سورية يف املعادل ملبلغ     /  ٤٥ ٧٠٠ ٠٠٠/ مبلغ   ٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١هذا البند البالغ رصيده يف      يتمثل  
ركة مصنع الش تأسيس  املركزي كتأمني جلدية    مصرف سوريا   دوالر أمريكي مودعة لدى     /  ١ ٠٠٠ ٠٠٠/

 وبدء التشغيل الفعلي للمـصنع واإلنتـاج        املباين واإلنشاءات  من أعمال    االنتهاءويتم استرداد هذا املبلغ بعد      
   . سنةبداية التشغيل أكثر من وومن املتوقع أن تستغرق أعمال اإلنشاء 

  

٣١/١٢/٢٠٠٩   

  مشروعات حتت التنفيذ*   ةـرة سوريــليـ
  سي يب أسمال املنفذة مبعرفة األستشارى قيمة األع  ١٦٧ ٤٩٧ ٧٩٩

٦ ٩١١ ٢٤٦ ٤٠٤  
 باإلضافة إىل سي يب إم أيقيمة األعمال املنفذة باملوقع عن طريق املقاول 
  عمال باملوقعيف مباشرة عن أقيمة التخليص اجلمركي للمعدات ومصار

  قيمة مصاريف ترخيص وتسجيل ألعمال اإلنشاءات باملوقع  ٢٩ ٢٨٠ ٣٧٦
  قيمة استشارات فنية وجتهيزات باملوقع مبعرفة مقاولني حمليني  ٤٧ ١٩٥ ٣٥٥
  قيمة التامني على أعمال اإلنشاءات باملوقع    ٤٠ ٧٤٢ ١٨٣
٧ ١٩٥ ٩٦٢ ١١٧     
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 ١٩

   املدينة األخرىواألرصدة املدينون - ٩
٣١/١٢/٢٠٠٩  

   ليــرة سوريــة
  سي يب أم أياملستحق من  ٣١ ٨٠٢ ٩٩٦
  سلف عاملني  ١١٢ ٧٦٣
  تأمينات لدي الغري  ٤ ٠٥١ ٠٠٠

  أرصدة مدينة أخرى    ٥ ٧١٩ ٣٢٦

٤١ ٦٨٦ ٠٨٥      

  مصروفات مدفوعة مقدماً    ١٠ ١٥٥ ٠٧٦

٥١ ٨٤١ ١٦١      

 دفعات مقدمة للمقاولني  -١٠
ن يتم استردادها خالل سنة تبدأ       املتوقع أ  يفواليت  ) سي يب أم أي     (  املبالغ املدفوعة للمقاول الصيين      يفتتمثل  

  .من تاريخ البيانات املالية 
 

  نقد وما يف حكمه -١١
 ٣١/١٢/٢٠٠٩ 

  ليــرة سوريــة  
  ٨٠٢ ٩٢٥  النقدية بالصندوق

  ٩ ٥٢٤ ١٧٩  لرية سورية–بنوك حسابات جارية 
  ٤ ٤٣٧ ٥٣٢  دوالر أمريكي- بنوك حسابات جارية 

 ٢٥٠ ٠٧٧ ٠٤٤  لرية سورية-ألجل قصرية ودائع *
    ٣٠٣ ٦٣١ ٧١١ عمالت أخرى- ألجلقصرية ودائع *
 ٥٦٨ ٤٧٣ ٣٩١    
  .تتمثل يف ودائع قصرية ألجل تواريخ استحقاقاا األصلية أقل من ثالثة أشهر * 

 
   رأس املال -١٢

  

 فقط أثنا عشر مليار ومائيت مليون لرية سورية / ١٢ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ أسست الشركة برأس مال قدره ت
 سهم فقط أربع وعشرون مليون وأربعمائة ألف سهم بقيمة امسية للسهم / ٢٤ ٤٠٠ ٠٠٠ / لىـموزع ع

لرية سورية ما يعادل /  ١٠ ٣٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠ / باالكتتاب مبا قيمته  املؤسسنيوقد قام لرية سورية / ٥٠٠ /
لرية /  ١ ٨٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠ /من رأمسال الشركة وقد مت طرح باقي األسهم البالغة قيمتها ) % ٨٥( نسبة 
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 ٢٠

 كما يف بيان رأس املال املكتتب فيه واملسدد منهوفيما يلي . لالكتتاب العام ) % ١٥( ما نسبة سورية 
٣١/١٢/٢٠٠٩:   

 

 

  
 حيث بلغ ) لرية سورية للسهم١٠٠( )%٢٠(من رأس مال الشركة والثالثة فعة الثانية دمت طلب استدعاء ال

 مت  ٢٥/١/٢٠١٠ بتاريخ  . لرية سورية٢ ٤٣٧ ١٥٠ ٤٩٠مبلغ  ٣١/١٢/٢٠٠٩رصيد ما مت حتصيله حىت 
 . الدفعة الثانية و الثالثة لرأس املال حتصيلاستكمال

  
 املستحق للموردين واملقاولني -١٣

 ٣١/١٢/٢٠٠٩  
ليــرة سوريــة  
  ٥٩٧٢ ٨١٠ ١٢١ )أي.أم.يب.سي( قاول الصيين امل
  ٨ ١١٦ ٤٦٦  التأمني  املتحدةلشركةا

  ٤ ٨٦٤ ٨٦٧ )أس .يب.سي( شركة 
  ٥٣٠ ٦٥٣  أخرى 

 ٦١١٢ ٣٢٢ ١٠٧   

  

    رأس املال املدفوع        

  
  نسبة  

    االكتتاب
  قيمة األسهم
  قسط ثاين وثالث%) ٢٠(  قسط أول%) ٤٠(   املكتتب فيها

مجايل كما يف اإل
٣١/١٢/٢٠٠٩  

  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  عدد األسهم    اجلنسية  اهماسم املس
                املؤسسني 

  ٢ ١٥٩ ٤٠٠ ٠٠٠  ٧١٩ ٨٠٠ ٠٠٠  ١ ٤٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠  ٣ ٥٩٩ ٠٠٠ ٠٠٠  ٧ ١٩٨ ٠٠٠  %٢٩,٥  سعودي  شركة املهيدب القابضة
  ١ ٩٠٣ ٢٠٠ ٠٠٠  ٦٣٤ ٤٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٦٨ ٨٠٠ ٠٠٠  ٣ ١٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ٦ ٣٤٤ ٠٠٠  %٢٦  هولندية شركة سري أنفست القابضة 
  ٨٧٨ ٤٠٠ ٠٠٠  ٢٩٢ ٨٠٠ ٠٠٠  ٥٨٥ ٦٠٠ ٠٠٠  ١ ٤٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢ ٩٢٨ ٠٠٠  %١٢  فرنسية  شركة ميناف أس ايه أس
  ٥٤٩ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٨٣ ٠٠٠ ٠٠٠  ٣٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠  ٩١٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٨٣٠ ٠٠٠  %٧,٥  سعودية  زياد سعد الدين الزعيم 
   ٣٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٢٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢٤٤ ٠٠٠ ٠٠٠  ٦١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٢٠ ٠٠٠  %٥  سعودية  شركة الفوزان القابضة

  ٢٩٢ ٨٠٠ ٠٠٠  ٩٧ ٦٠٠ ٠٠٠  ١٩٥ ٢٠٠ ٠٠٠  ٤٨٨ ٠٠٠ ٠٠٠  ٩٧٦ ٠٠٠  %٤  سورية  نزار مجيل أسعد 

    ٧٣ ٢٠٠ ٠٠٠    ٢٤ ٤٠٠ ٠٠٠    ٤٨ ٨٠٠ ٠٠٠    ١٢٢ ٠٠٠ ٠٠٠    ٢٤٤ ٠٠٠    %١  سورية  حممود أمحد زهري شبارق

    ٦ ٢٢٢ ٠٠٠ ٠٠٠   ٢ ٠٧٤ ٠٠٠ ٠٠٠   ٤ ١٤٨ ٠٠٠ ٠٠٠   ١٠ ٣٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠    ٢٠ ٧٤٠ ٠٠٠    %٨٥    

    ١ ٠٩٥ ١٥٠ ٤٩٠    ٣٦٣ ١٥٠ ٤٩٠    ٧٣٢ ٠٠٠ ٠٠٠    ١ ٨٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠    ٣ ٦٦٠ ٠٠٠    %١٥    األكتتاب العام

    ٧ ٣١٧ ١٥٠ ٤٩٠   ٢ ٤٣٧ ١٥٠ ٤٩٠   ٤ ٨٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠   ١٢ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠    ٢٤ ٤٠٠ ٠٠٠   %١٠٠    اإلمجايل
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 ٢١

  ذوي العالقةاألطراف -١٤
 

 مثلوتت.  بالشركة وأعضاء اإلدارة التنفيذية  املسامهني بالشركةتتمثل األطراف ذوي العالقة يف ١- ١٤
مقابل مصاريف  متويل نقدي يف املبالغ املستحقة للمؤسسني عناملعامالت مع األطراف ذوي العالقة 

 . تأسيس الشركة 
 

 ويف املدةتتمثل طبيعة العالقة بني الشركة واألطراف ذوي العالقة يف حجم التعامل الذي مت خالل 
  :  كما يلي ٣١/١٢/٢٠٠٩ األرصدة اجلوهرية لألطراف ذوي العالقة كما يف

  
  

      

حجم التعامل خالل املدة 
   حىت٣/٩/٢٠٠٨من 

٣١/١٢/٢٠٠٩  
الرصيد كما يف 

٣١/١٢/٢٠٠٩  

  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  طبيعة  التعامل  طبيعة  العالقة  

   ٨٠ ٩٥٨ ٣٨٠  ٨٠ ٩٥٨ ٣٨٠  متويل مساهم شركة املهيدب القابضة
  ٧١ ٣٥٣ ١٠٨  ٧١ ٣٥٣ ١٠٨ متويل مساهم شركة سري أنفست

  ٢٠ ٨٢٩ ١٩٤  ٢٠ ٨٢٩ ١٩٤متويلمساهم زياد سعد الدين الزعيم
  ١٤ ٢١١ ٨٣١  ١٤ ٢١١ ٨٣١ متويل مساهم شركة الفوزان القابضة
  ٣٢ ٨٧١ ٩٢٠  ٣٢ ٨٧١ ٩٢٠ متويل مساهم شركة ميناف أس اية أس

  ١١ ١٠٨ ٨٥١  ١١ ١٠٨ ٨٥١ متويل مساهم نزار مجيل أسعد
   ٢ ٧٧٧ ٢٢٠    ٢ ٧٧٧ ٢٢٠ متويل مساهم رقحممود أمحد زهري شبا

  ٢٣٤ ١١٠ ٥٠٤   ٢٣٤ ١١٠ ٥٠٤   
  

  تعويضات اإلدارة العليا التنفيذية    ٢-١٤
ويبلغ إمجايل تلك املرتبات    املنافع  التنفيذية تتمثل يف الرواتب واملبالغ و     إلدارة  لالتعويضات املستحقة   
ــالل   ــافع خ ــدةواملن ــة يف  امل ــة املنتهي ــغ ٣١/١٢/٢٠٠٩ املالي    / ٥ ٩٥٥ ٠١٤/  مبل

 ومبلـغ ضمن املصاريف اإلدارية    لرية سورية   /  ١ ٧٨٦ ٥٠٤ /حيث مت قيد مبلغ     ،  لرية سورية   
  . التنفيذ حتت لرية ضمن مشروعات /  ٤ ١٦٨ ٥١٠ / 
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 ٢٢

  أرصدة دائنة أخرى ومصروفات مستحقة -١٥
 ٣١/١٢/٢٠٠٩

ليــرة سوريــة  
  ١٨ ٧٧٠ ٦٢٣ )أي.أم.يب.سي(ضرائب خمصومة من املنبع

  ١٢ ٨١٠ ٠٠٠ رسم الطابع باإلضافة إىل رسم اإلدارة احمللية
   ٨ ٨٥٠ ٣٥٧ مصروفات مستحقة
   ١ ٨٥٣ ٧٠٠  أرصدة دائنة أخرى 

 ٤٢ ٢٨٤ ٦٨٠   
 

 

 املصروفات اإلدارية  -١٦
  ٣/٩/٢٠٠٨ من املدة  

  ٣١/١٢/٢٠٠٩وحىت 
  ليــرة سوريــة

  ٣٦ ٦٠٠ ٠٠٠ بدل تسجيل أسهم الشركة
  ١٢ ٨١٠ ٠٠٠ باإلضافة إىل رسم اإلدارة احملليةرسم الطابع 

  ٦١ ٥٨٣ ٢٣٤ أتعاب واستشارات فنية
 ٧ ٠٨٩ ٣٦٣  رواتب وأجور
 ٦ ٦٥٩ ٠٦٨  اهتالكات

 ٤ ٥١٦ ١٢٠  دعاية ومطبوعات
  ٣ ٥٧٧ ٩٥٢  أخرىطوابع ورسوم مالية

  ٣ ١٦١ ٦٣٢  مصاريف بنكية
  ٢ ٢٢٩ ٢٨٦  إجيارات

  ١ ٨٣٦ ١٧٠  أتعاب قانونية
  ١ ٠٦٤ ٤٤٩ وإصالح وتأمني السياراتصيانة 

  ٩٦٠ ٢٤٣  ضيافة واستقبال
  ٥٧٩ ٤٢٢  بريد وهاتف

  ٢١١ ٩٨٠  إطفاء
  ١٢٧ ٧٣٥  تسهيل أعمال
  ٩٥ ١٧١  مياه وكهرباء

   ٥ ٠٩٤ ٧٢٤  مصاريف أخرى
 ١٤٨ ١٩٦ ٥٤٩   
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 ٢٣

 حق االنتفاع لألرض املقام عليها املشروع  
  

واملؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة املعدنية ـ وزارة الـنفط    مت التعاقد بني الشركة ٢٣/٦/٢٠٠٨بتاريخ 
الستثمار قطعة أرض مساحتها ) ٤/٣(والثروة املعدنية باجلمهورية العربية السورية مبوجب عقد بالتراضي رقم    

 -دومن من أراضي البادية غري احملددة واحملررة مبحافظة ريف دمشق منطقة أبو الشامات              ) ٢٥ ١٨٠(اإلمجالية  
 واملخصصة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة املعدنية إضافة إىل املساحات املؤجرة مبوجب            -ريف دمشق   

 حبيث تصبح املساحة    ١٩/٩/٢٠٠٦بتاريخ  ) ٤/١( ورقم   ١٩/٩/٢٠٠٦بتاريخ  ) ٤(العقدين السابقني رقم    
شآت واستثمار وتـشغيل    فقط واحد وثالثون ألف وستمائة دومن إلقامة من       )  ٣١ ٦٠٠ (اإلمجالية املؤجرة   

 ، ويشمل ذلك مقالع املواد األولية واألراضـي          )من الكسارة وحىت التعبئة   ( معمل امسنت بورتالندي أسود     
وذلك مقابل استثمار سـنوي     .  مع كافة املستلزمات الضرورية إلقامة املشروع        املصنعاملوجودة بني املقالع و   

ــدره  ــة /  ١٠٠ /ق ــدومن الفقــط مائ ــرية ســورية لل ــدره ل ــغ إمجــايل ســنوي ق   واحــد ومببل
  .د األصلية والبالغة مخسني سنة  وذلك عن مدة العقسنةسورية يسدد يف بداية كل لرية  / ٣ ١٦٠ ٠٠٠/ 
  

 مصروفات التأسيس -١٧
   :املدة خاللالشامل صاريف التأسيس احململة على بيان الدخل مببيان فيما يلي 

  

  ٣/٩/٢٠٠٨من  املدة 
  ٣١/١٢/٢٠٠٩وحىت 

  وريــةليــرة س
 ٢٨ ٨١١ ٠٤١   مصاريف قانونية

 ١٨ ٨٦٤ ٧٥٧   أتعاب واستشارات فنية
  ١٠ ٨٣١ ٠٠١   إجيارات
  ١٦ ٤٩٦ ٢٠٦  لموظفنيلومصروفات أخرىمرتبات 

  ١ ٢١٦ ٦٤٣   اتصيانة وإصالح
  ٦١٥ ٩٦٩   ات وفاكساتتليفون

  ١٨٧ ٩٥٠  وإعالندعايات مصاريف 
   ٨٢٧ ٠٦٢   مصاريف سيارات
  ٥ ٩٧٤ ٨٩٦   مصاريف أخرى
  )  ١ ٣٣٢ ٤١٥(     دائنة خالل فترة ما قبل التأسيس إيرادات فوائد

    ٨٢ ٤٩٣ ١١٠    



 شركة أمسنت البادية املسامهة املغفلة
  اجلمهورية العربية السورية–دمشق 

  متممة للبيانات املالية  إيضاحات–تابع  
٣١/١٢/٢٠٠٩ وحىت ٣/٩/٢٠٠٨عن املدة من   

 
 

 ٢٤

  الضرييبملوقفا -١٨
 

 من تاريخ بدء    اً مخس سنوات ميالدية بدء    ملدةاملسامهة املغفلة معفاة من ضرائب الدخل        أمسنت البادية شركة  
 ١٩٩١لعـام   ) ١٠(خلاصة بقانون االستثمار رقم     ات ا الستفادا من اإلعفاء   - والذي مل يبدأ بعد      -اإلنتاج  
   . وتعديالته

  
 تشغيلية إجيار مدفوعات عقود  -١٩

 

  :إن التزامات احلد األدىن لدفعات اإلجيار مبوجب عقود اإلجيار التشغيلية الغري قابلة لإللغاء تتمثل فيما يلي 
  ٣١/١٢/٢٠٠٩  
  ليــرة سوريــة  

  ٣ ١٦٠ ٠٠٠  فترة ال تزيد عن سنة 
  ١٥ ٨٠٠ ٠٠٠  مدة من سنة خلمس سنوات 

  ١٣٤ ٣٠٠ ٠٠٠  تزيد عن مخس سنوات مدة
  ١٥٣ ٢٦٠ ٠٠٠  
 

 األدوات املالية -٢٠
  

    خطر االئتمان  ١- ٢٠
  .متثل القيمة الدفترية لألصول املالية احلد األقصى خلطر االئتمان الذي تتعرض له الشركة

 : ة كاآليت  املاليالبياناتاحلد األقصى خلطر االئتمان يف تاريخ 

  الدفترية القيمة إيضــاح
  ليــرة سوريــة  

  
  

  ٥٦٨ ٤٧٣ ٣٩١  ١١ وما يف حكمهالنقد 
  ٤١ ٦٨٦ ٠٨٥  ٩ )املصروفات املدفوعة مقدماًًباستثناء( األخرىاملدينون واحلسابات املدينة

    ١ ٩٠٩ ٩٩٩ ٩١٢  ١٠ موردين ومقاولني دفعات مقدمة
    ٢ ٥٢٠ ١٥٩ ٣٨٨   

  

 املالية ناتج عن البيانات يف تاريخ  املدينة األخرىرصدةواأل االئتمان من املدينون     خلطراحلد األقصى   
 دفعـات   بينما خطر االئتمان ألرصدة املوردين واملقـاولني      معامالت باجلمهورية العربية السورية     

  .  مقدمة ناتج عن معامالت داخل وخارج اجلمهورية العربية السورية
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 ٢٥

   . الفترة احلالية بأية خسائر خالل فود اخنفاض يف القيمة أو االعترامل تظهر أية مؤشرات لوج
  

   خطر السيولة  ٢-٢٠
املستحق للموردين ، املستحق لألطـراف     املالية يف    البيانات املالية يف تاريخ     الشركة التزاماتتتمثل  

  .ذوي العالقة واألرصدة الدائنة األخرى واملصروفات املستحقة 
  

   :٣١/١٢/٢٠٠٩ستحقاق التعاقدية للمطلوبات املالية كما يف فيما يلي تواريخ اال
  

  أقل أو  أشهر٦   التدفقات النقدية التعاقدية  القيمة الدفترية  
  ٢ ٦١١ ٣٢٢ ١٠٧  )  ٢ ٦١١ ٣٢٢ ١٠٧ (    ٢ ٦١١ ٣٢٢ ١٠٧  قاولنياملموردين واملستحق لل

    ٢٣٤ ١١٠ ٥٠٤   )  ٢٣٤ ١١٠ ٥٠٤(       ٢٣٤ ١١٠ ٥٠٤   املستحق إىل األطراف ذوي العالقة
    ٤٢ ٢٨٤ ٦٨٠  )  ٤٢ ٢٨٤ ٦٨٠ (     ٤٢ ٢٨٤ ٦٨٠   واملصروفات املستحقة األرصدة الدائنة األخرى

  ٢ ٨٨٧ ٧١٧ ٢٩١  )  ٢ ٨٨٧ ٧١٧ ٢٩١(  ٢ ٨٨٧ ٧١٧ ٢٩١    
  

  خطر سعر الفائدة   ٣-٢٠
ر  بأية ديون ذات سعر فائدة متغري واليت ختضع شروط سدادها للتغريات يف أسعا             الشركةتفظ  حتال  

  . الفائدة بالسوق 
  

  خطر أسعار الصرف  ٤-٢٠
يف كمـا    املالية ذات الطبيعة النقديـة بـالعمالت األجنبيـة           الشركة والتزاماتبلغت قيمة أصول    

/  ٢ ٨٤١ ٤١٣ ٩٠١/ لرية سورية ومبلغ    /  ٢ ٢٥٨ ٨٦٦ ٧٣٠/  ملبلغ    املعادل ٣١/١٢/٢٠٠٩
  :  نفس التاريخ يف دة من العمالت األجنبيةرصاأل وفيما يلي بيان بصايف . التوايللرية سورية على 

  
 

  ـوروـيـ  يـدوالر أمريك  
  ١١ ٤٠٥ ٦٤٦    ٣٢ ٩٧٨ ٧٩٨     األصول

  )  ٧ ٨٠٤ ٥٧٥(     )  ٥٠ ٧٣٣ ٦٢٣(     االلتزامات
    ٣ ٦٠١ ٠٧١    )  ١٧ ٧٥٤ ٨٢٥(     الفائض / )العجز ( صايف 
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 ٢٦

  : املدةفيما يلي بيان بأسعار الصرف املستخدمة خالل و
  

  الصرف املستخدم سعر   
  املركز املايليف تاريخ 

  وسطي سعر الصرف
  ٣/٩/٢٠٠٨من  للمدة

  ٣١/١٢/٢٠٠٩حىت   ٣١/١٢/٢٠٠٩  
  ٤٥,٦٠ ٤٥,٧٠ دوالر أمريكي

  ٦٥,٠٠ ٦٥,٩٠  يورو
  

   :الشركةحتليل تأثري التقلبات يف أسعار صرف العمالت األجنبية على أرباح 
 بالعمالت األجنبية للتقلبات يف أسـعار       الشركةات  يبني اجلدول أدناه مدى تعرض أصول والتزام      

   ، حيث مت إجراء حتليل لتأثري التقلبات احملتملة يف أسـعار الـصرف             ٣١/١٢/٢٠٠٩الصرف يف   
 بيانمقابل اللرية السورية بعد األخذ يف االعتبار ثبات باقي متغريات           ) ضمن حدود مقبولة نسبياً     ( 

بينمـا  . يف اجلدول صايف االخنفاض احملتمل يف الـدخل         وتعكس القيمة السالبة    . الشامل  الدخل  
تعكس القيمة املوجبة صايف الزيادة احملتملة يف الدخل ، كما ال يأخذ هذا التحليل بعني االعتبـار                 

  . للتخفيف من أثر التقلبات يف أسعار الصرف الشركةاملعامالت اليت تقوم ا إدارة 
  

  العملـة
٣١/١٢/٢٠٠٩  

 األثر على حقوق امللكية  األثر على الربح  % الصرف نقص يف سعر/ زيادة 
   )٨١ ١٣٩ ٥٥٠(   ١٣٩٨١ ٥٥٠  ± %١٠± دوالر أمريكي

  ) ٢٣ ٧٣١ ٠٥٨(   ٧٣١٢٣ ٠٥٨  ± %١٠±  يورو
 

  خطر التدفقات النقدية   ٥- ٢٠
  .  ال ختضع ألية شروط قد تؤثر على القيمة القابلة للتحصيل للشركة األرصدة املدينةكافة 

  

  لقيمة العادلة لألدوات املالية  ا  ٦-٢٠
  . املالية وااللتزاماتتتضمن األدوات املالية كالً من األصول املالية 

  

 املدينـة   واألرصـدة واملدينني  ،  الدفعات املقدمة للموردين    ،  تتضمن األصول وااللتزامات املالية     
  .  دائنة األخرى واألرصدة النيواملقاولاملستحق للموردين و يف حكمه النقد وما،  األخرى

  

  . البيانات املاليةالقيمة العادلة لألدوات املالية ال ختتلف إختالفاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية يف تاريخ 
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 ٢٧

 
 املدة)  خسارة( صايف  نصيب السهم من -٢١

  

 باستخدام طريقة املتوسط املرجح لعدد األسـهم القائمـة          املدة صايف خسارة    مناحتساب نصيب السهم    مت  
 :  وذلك على النحو التايل ملدةاخالل 

  
  

  ٣/٩/٢٠٠٨من  املدة  
  ٣١/١٢/٢٠٠٩حىت 

  )   ٣٦٠ ١٣٥ ٥٤٥ (    لرية سورية –املدةصايف خسارة 
    ١٤ ٦٣٥ ١٢٠     سهم– املدة املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل* 

  )  ٦١,٢٤ (    سهم  /  سورية لرية– املدةنصيب السهم يف صايف خسارة 
  

  : كالتايل  املدةسط املرجح لعدد األسهم خالل مت احتساب املتو* 
   نسبة املدفوع من قيمة هذه األسهم Xعدد أسهم رأس املال 

    سهم١٤ ٦٣٥ ١٢٠% =  ٥٩,٩٨  Xسهم  ٢٤ ٤٠٠ ٠٠٠

 
  االرتباطات املستقبلية -٢٢

  

كما التالية  خرى  األ توجد االرتباطات    املركز املايل باإلضافة إىل املبالغ اليت مت أخذها يف االعتبار ضمن عناصر           
  :  ٣١/١٢/٢٠٠٩يف 

  
  

  خالل املدة التسديدات  قيمة اإللتزام   
كما يف  االرتباطات املستقبلية

٣١/١٢/٢٠٠٩  

  يــورو  دوالر أمريكي  يـورو  دوالر أمريكي  يــورو  دوالر أمريكي  

              
تعاقد على توريد خط اإلنتاج للمصنع مع تسليم على املفتاح  

  ٣١ ٠١٠ ٤٠٤  ١٢٩ ٧٠٧ ٨٣٥  ١٦ ٢٩٨ ٤٠٥  ١٠٩ ٦٨٢ ١٦٥ ٤٧ ٣٠٨ ٨٠٩  ٢٣٩ ٣٩٠ ٠٠٠ )القيمة بالدوالر األمريكي (ي مع شركة سي يب إم أ

              
 يب أس لألشراف على تنفيذ عقد سي شركة يستشارعقد اال

  ١ ٤٩١ ١٢٢  -  ٢ ١٣٤ ١٢٨  -  ٣ ٦٢٥ ٢٥٠  -  ) القيمة باليورو (أس يب أم أي املقاولة مع شركة 
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 ٢٨

    التدفقات النقديةبيان لإيضاح متمم -٢٣
  

مـع   حىت تتفق    املدة التدفقات النقدية مت استبعاد أثر املعامالت غري النقدية اليت متت خالل             بيانغرض إعداد   ل
  :  التدفقات النقدية ومتطلبات األساس النقدي الذي تعد بناء عليه وذلك على النحو التايل بيان

  
  

مشروعات حتت   
  التنفيذ

ة األرصدواملدينون 
  املدينة األخرى

  الدائنة األخرىاالرصدة 
  األصول غري امللموسة  واملصروفات املستحقة

املستحق لألطراف 
  ذوي العالقة

  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  
قيمة البنود كما يف املركز املايل يف 

٢٣٤ ١١٠ ٥٠٤   )  ٢٩ ٢٢٦ ١٣٨(    ٤٢ ٢٨٤ ٦٨٠   )  ٥١ ٨٤١ ١٦١(  ) ٧ ١٩٥ ٩٦٢ ١١٧(   ٣١/١٢/٢٠٠٩  
              املعامالت غري النقدية ) خيصم ( يضاف 

  -  -  )  ١٨ ٧٧٠ ٦٢٣(    ١٨ ٧٧٠ ٦٢٣    ٢ ٦١١ ٣٢٢ ١٠٧    قاولني ملااملستحق للموردين و
  -  -  )  ١٢ ٨١٠ ٠٠٠(    -  -  رسم الطابع باإلضافة إىل رسم اإلدارة احمللية 

)   ٨٢ ٤٠٣ ٦١٨(     ١٤ ٩٠٢ ٤٨١      -        -        ٦٧ ٥٠١ ١٣٧   ) املؤسسني ( طراف ذوي العالقة املستحق لأل
   )١٥١ ٧٠٦ ٨٨٦   )  ١٤ ٣٢٣ ٦٥٧(      ١٠ ٧٠٤ ٠٥٧   )  ٣٣ ٠٧٠ ٥٣٨(  ) ٤ ٥١٧ ١٣٨ ٨٧٣   

 

 أرقام املقارنة -٢٤
  

 ٣/٩/٢٠٠٨لـشركة يف    البيانات املالية للشركة هي أول بيانات مالية تصدر عن الشركة من تاريخ تأسيس ا             
  . وعلى ذلك ال توجد أرقام مقارنة ٣١/١٢/٢٠٠٩وحىت 

  

 استمرارية الشركة  -٢٥
 

.  لـرية سـورية      / ٣٥٧ ٤٠٢ ٨٢٧/ مببلغ   ٣١/١٢/٢٠٠٩كما  يف    تزيد التزامات الشركة املتداولة عن أصوهلا املتداولة        
   والبالغـة  ٢٠٠٩ / ١٢،١١فواتري شـهري    ة  طلبت الشركة من املقاول الرئيسي للمشروع تأجيل سداد قيم        كما سبق أن    

كانت واليت  )  لرية سورية    ١ ٥٥٣ ٨٦٠ ٤١٧معادل لـ   ( يورو   / ٣ ٣٨٦ ٨٨٤/ دوالر أمريكي و   / ٢٩ ١١٦ ٦٥٠ / 
قررت  وحيث . ٢٠١٠الشهر الثالث من عام      على أن يتم دفعها يف       ٢٠١٠الشهر األول والثاين من عام      مستحقة الدفع يف    

اسـتلمت  و)  بليون لرية سورية     ٢،١٢معادل لـ   (  مليون دوالر    ٢٦٠ رأس املال البالغ     روع عن طريق  متويل املش الشركة  
 يف حني أنه سوف     ٢٠١٠من رأس املال مت دفعها يف الشهر األول         % ٦٠ بالتحديد( طبقاً ملا هو خمطط      رأس املال    اجلزء من 

 بعد احلـصول علـى      ٢٠١١والشهر الثامن    ،   ٢٠١٠منالشهر الثا الباقية على قسطني متساويني يف      % ٤٠ الـ   استالميتم  
 الشركة بإبرام اتفاقية مع إحدى مؤسسات التمويل اإلسالمية باململكة العربيـة            تقوم . املوافقة النهائية من قبل جملس اإلدارة     

 عليها مـن    احلصول على املوافقة املبدئية   دوالر أمريكي واليت مت      / ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ على قرض مببلغ    السعودية للحصول   
  . ٢٠١٠الشهر الثالث من عام توقع احلصول على القرض يف وي ١٤/١٢/٢٠٠٩ يف جملس إدارة اهليئة املمولة

  

أن لديها  ترى الشركة    و  .. على ثقة بأنه سوف يتم حل مشكلة النقص يف السيولة          الشركةفإن   أعاله ،    وبناء على ما مت ذكره    
  . املستقبل املنظور القدرة على األستمرار يف مزاولة نشاطها يف

                




