






 

  البادية  سمنتإشركة 
  مغفلة عامة مساهمة شركة 

  

   معلومات مالية مرحلية  مراجعةالمرحلية الموجزة وتقرير  المالية المعلومات
  ٢٠١٤أيلول  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

)غير مدققة(



 

  
    

  البادية  سمنتإشركة 
  شركة مساهمة مغفلة عامة 

  
  وتقرير مراجعة معلومات مالية مرحليةالمرحلية الموجزة  المعلومات المالية

  ٢٠١٤أيلول  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
  )غير مدققة(

  
 

 جدول المحتويات
 
 

  صفحـــة  
    

  ٢-١  ير مراجعة معلومات مالية مرحليةتقر 
  

  :رحلية املوجزةاملالية امل املعلومات
  

  ٤-٣  بيان الوضع املايل املرحلي املوجز  
  

  ٦-٥  ائر والدخل الشامل اآلخر املرحلي املوجزبيان األرباح أو اخلس  
  

  ٧  بيان التغريات يف حقوق املسامهني املرحلي املوجز  
  

  ٨  بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجز  
  

  ٢٧-٩  إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة  











 

 أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوجزة ءاً تشكل جز  ٢٦إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 

-  -

  سمنت الباديةإشركة  
  شركة مساهمة مغفلة عامة 

  المرحلي الموجز اآلخر الدخل الشاملو األرباح أو الخسائر بيان 
  )غير مدقق(

    
  

    أيلول ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في           
    ٢٠١٣          ٢٠١٤       إيضاح    
  .س.ل          .س.ل          

      ٣,٧٤٤,٠٥٦,٣٣٤        ٤,٧٢١,١٣٤,٠٨٤    ١٨  صايف املبيعات 
  )  ٢,٤١٠,٣٩٩,٧٠٨(  )  ٣,٦٧٢,٠٣٧,٨١٥  (  ١٩  كلفة البضاعة املباعة 

      ١,٣٣٣,٦٥٦,٦٢٦        ١,٠٤٩,٠٩٦,٢٦٩      جممل الربح   
  

  )  ٨٨٤,١٥٠,٠٣٤(  )  ٨٦٨,١٠٢,٩٤٤(  ٢٠  مصاريف إدارية وعمومية
  )  ٥,٤٣٥,٩٣٨,٥٧٦(  )  ٢,٢١٤,٩١٧,٧٨١(  ٢١  صرفالفروقات أسعار صايف 

      ١٦,٧٥٢,٤٥٢        ١٣,٢٥٨,٥٣٥      يرادات فوائدإ
  )  ٧٦٩,٠٠٩,٤٠٩(  )  ٨١٢,٣٣٧,٥٨٢(    أعباء متويل

      ١,٥٩٦,٢٦٣        ١,٢٠٦,٠٠٠      إيرادات أخرى
      -      )  ٧٥٤,٤٠٩,٦٥٤(  ٢٢  مواد مسروقة ومتضررة

  )  ٥,٧٣٧,٠٩٢,٦٧٨(  )  ٣,٤٨٦,٢٠٧,٢٥٧(    خسارة الفرتة  
      -          -        دخل شامل آخر

  )  ٥,٧٣٧,٠٩٢,٦٧٨(  )  ٣,٤٨٦,٢٠٧,٢٥٧  (    الدخل الشامل إمجايل  

  )  ٥٨,٧٨  (  )  ٣٥,٧٢    (  ٢٣  نصيب السهم من خسارة الفرتة  

    
  

 

 

 

 

 
  



 

 أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوجزة ءاً تشكل جز  ٢٦إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 

-  -

  شركة إسمنت البادية
  شركة مساهمة مغفلة عامة 

  تابع/ األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجزبيان 
  )غير مدقق(

    
  

    أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة          
        ٢٠١٣          ٢٠١٤    
  .س.ل          .س.ل        

      ١,٧٧٨,٤٩٣,٨٨٩        ٢,١٩٣,٢٦٩,٨٨٦      صايف املبيعات 
  )  ١,١٧٠,٤٨٧,٨٦٨(  )  ١,٧٤٣,١١١,٧٤٤  (    تكلفة البضاعة املباعة 

      ٦٠٨,٠٠٦,٠٢١        ٤٥٠,١٥٨,١٤٢      جممل الربح   
  

  )  ٢٧٩,٥٠٩,٦١٨(  )  ٣٣٤,٧٨١,٥٥٦(    مصاريف إدارية وعمومية
      ٦٢٧,٠٥٦,٧٠٨    )  ١,٣٢٢,٢٠٠,٦٤٣(    فروقات أسعار صرف

      ٦,٧١٦,٢٠٦        ٢,٧٨٠,٣٢٢      يرادات فوائدإ
  )  ٢٧٣,٤٢١,٢٨٤(  )  ٢٨٦,٧٢٢,١٨٥(    أعباء متويل

      ٦٨٨,٨٤٨,٠٣٣    )  ١,٤٩٠,٧٦٥,٩٢٠(    الفرتة أرباح /)خسائر(
      -          -        دخل شامل آخر

      ٦٨٨,٨٤٨,٠٣٣    )  ١,٤٩٠,٧٦٥,٩٢٠  (    املإمجايل الدخل الش  

      ٧,٠٦      )  ١٥,٢٧    (    أرباح الفرتة) / خسائر(نصيب السهم من   
  

 

 

 

 

 

 
    



 

 أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوجزة ءاً تشكل جز  ٢٦إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 

-  -

  سمنت الباديةإشركة 
   شركة مساهمة مغفلة عامة 

  التغييرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجزبيان 
  )غير مدقق(

     
  

    المجموع          ةتراكمم خسائر          المدفوع رأس المال          
 .س.ل          .س.ل         .س.ل         

  ٣,٦٤٨,١٧٢,٧٨١    )    ٦,١١١,٨٢٧,٢١٩(      ٩,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٤كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  )    ٣,٤٨٦,٢٠٧,٢٥٧(  )    ٣,٤٨٦,٢٠٧,٢٥٧(      -      ٢٠١٤أيلول  ٣٠ كانون الثاين إىل  ١خسارة الفرتة من 

    ١٦١,٩٦٥,٥٢٤    )    ٩,٥٩٨,٠٣٤,٤٧٦(      ٩,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠    )غري مدقق( ٢٠١٤ أيلول ٣٠الرصيد كما يف 
  

  ٧,٩٤٣,٢٨٧,٥٦٧    )    ١,٨١٦,٧١٢,٤٣٣  (      ٩,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠١٣كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  )    ٥,٧٣٧,٠٩٢,٦٧٨  (  )    ٥,٧٣٧,٠٩٢,٦٧٨(      -      ٢٠١٣أيلول  ٣٠ كانون الثاين إىل  ١خسارة الفرتة من 

    ٢,٢٠٦,١٩٤,٨٨٩    )    ٧,٥٥٣,٨٠٥,١١١(      ٩,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠    )غري مدقق( ٢٠١٣ أيلول ٣٠الرصيد كما يف 

  
  
  

  

  

  

  



 

 أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوجزة ءاً تشكل جز  ٢٦إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 -  -

  شركة إسمنت البادية

  شركة مساهمة مغفلة عامة 
  التدفقات النقدية المرحلي الموجزبيان 

    

    )غير مدقق( أيلول ٣٠في لفترة التسعة أشهر المنتهية          
    ٢٠١٣          ٢٠١٤      إيضاح  

  .س.ل          .س.ل       :طة التشغيليةمن األنش ةالنقدي اتالتدفق
  )  ٥,٧٣٧,٠٩٢,٦٧٨  (  )  ٣,٤٨٦,٢٠٧,٢٥٧  (    خسارة الفرتة  

      تعديالت للوصول إىل صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
      ٦١٨,٧٩٣,٩٠١        ٦٣٥,٢٦٣,٢٠٢      االستهالكات   
      ١٦,٨٢٣,٣٦٩        ١٦,٧٤٦,٦١٥      اإلطفاءات  
        ٣,٤١٣,٧٠٢        -        مؤونة مواد مسروقة ومتضررة  
      ٢٠٦,٩٦٦,٣٦٠        ٢٦٣,١٨٤,٤٢٨      مؤونة ملواجهة خماطر ودفعات حمتملة  
  -          ٢٦٤,٠٠٤,٠٤٤      خسارة أصول ثابتة مسروقة ومتضررة  
       ١١,١٦٥         ٣١٦٣,١٥٩,      استبعاد أصول ثابتة   
      )  ٤,٨٩١,٠٨٤,١٨١  (  )  ٢,٣٠٣,٨٤٩,٦٥٢  (  

  

  )    ١١٦,٥٣١  (  )    ٣٠,٠٠٩  (    عالقةراف ذات أط –الزيادة يف ذمم مدينة   
  )  ٦٦٤,٣٧٣,٩٩٠  (  )  ١٩٦,٦٣٨,٦١٨  (    الزيادة يف املخزون  
  )  ٣٠,٠٠٨,٣٢١  (  )    ٧,١١٦,٢٩٠  (    يف أرصدة مدينة أخرى الزيادة  
      ٥٧٠,١١٦,٠٤٨        ٤٤١,٣٤٧,٧٨٩      يف املستحق للموردين واملقاولني الزيادة  
      ٣٣,١١٢,٥٦٤        ١٤١,١٥٣,٥٤٨      ف مستحقةير ارى ومصالزيادة يف أرصدة دائنة أخ  
  )    ٨,٦٢٤,٦٠٤  (  )  ١٢,٦٧٩,٨٢٧  (    يف دفعات مقدمة من الزبائنالنقص   

  )  ٤,٩٩٠,٩٧٩,٠١٥  (  )  ١,٩٣٧,٨١٣,٠٥٩  (    صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية  
  :من األنشطة االستثمارية ةالنقدي اتالتدفق

  )  ٥٥٠,٤٩٩,٦٩٥  (  )  ٢٣٤,٢٧٩,٤٨٥  (    دمة للموردين واملقاولني الزيادة يف دفعات مق  
  )  ٧٦,٧١٨,٢٥١  (  )  ٢٢,٦٣٣,١٥٥  (  ٩  إضافات إىل مشروع قيد التنفيذ  
  )  ١٥٥,٢٨٤,٣٢٤  (  )  ٣٨,٣٠٠,٦٨٣  (  ١٠  إضافات إىل موجودات ثابتة مادية  
  )    ٢,٧٥٢,٤٢٢  (  )    ٩٦٤,٨٠٠  (  ١١  إضافات إىل موجودات ثابتة غري مادية  

  )  ٧٨٥,٢٥٤,٦٩٢  (  )  ٢٩٦,١٧٨,١٢٣  (    صايف النقد  املستخدم يف األنشطة االستثمارية  
      :من األنشطة التمويلية ةالنقدي اتالتدفق

    -          ١,٥٦٨,٦٣٥,٠٣١    ٢٤,١٥  زيادة يف التمويل من أطراف ذات عالقة
  )  ٤٩٤,٨٥٨,٢٩٢  (  )  ٩٧٥,٧٠٠,٠٠٠(  ١٦,٢٤  قروض قصرية األجل

  )  ٤٩٤,٨٥٨,٢٩٢  (      ٥٩٢,٩٣٥,٠٣١      األنشطة التمويلية )املستخدم يف/ (الناتج عن د صايف النق  

      ٦,١٩٠,٦٢٨,٢٨٥        ٢,٢٢٣,٩٣٥,٥٦٨    ٢١  تأثري التغري يف أسعار الصرف 

  )  ٨٠,٤٦٣,٧١٤  (      ٥٨٢,٨٧٩,٤١٧      يف النقد يف الصندوق ولدى املصارف  )النقص/ (الزيادةصايف 

      ٩٦٩,٣٢٧,٩٩٠        ٨٥٩,١٩٤,٣٠٦      ملصارف كما يف أول الفرتةالنقد يف الصندوق ولدى ا

        ٨٨٨,٨٦٤,٢٧٦        ١,٤٤٢,٠٧٣,٧٢٣     النقد يف الصندوق ولدى املصارف كما يف آخر الفرتة



 

 -  -

  البادية  سمنتإشركة 
   شركة مساهمة مغفلة عامة 

   المالية المرحلية الموجزة المعلوماتحول اإليضاحات 
  ٢٠١٤أيلول  ٣٠تهية في لفترة التسعة أشهر المن

  )غير مدققة(
    

  

  موضوع و نشاط الشركة   - ١

حبسب  ٢٠٠٦حزيران  ١بتاريخ  ٢٤٦٥شركة إمسنت البادية هي شركة مسامهة مغفلة عامة تأسست مبوجب قرار رئاسة جملس الوزراء رقم 
و أة مخس سنوات من تاريخ بدء اإلنتاج الفعلي وتعديالته والذي يعفي الشركة من ضريبة الدخل ملد ١٩٩١لعام  ١٠قانون االستثمار رقم 

  . االستثمار
  .٢٠٠٨أيلول  ٣بتاريخ  ٨٥٩٣سجلت الشركة يف السجل التجاري حملافظة ريف دمشق حتت الرقم 

وات لتصبح مخس سن ٢٠٠٩متوز  ٧الصادر عن مدير عام هيئة االستثمار السورية بتاريخ  ٢٣٠٥مت متديد فرتة إنشاء املشروع مبوجب القرار 
  .أو تاريخ بدء اإلنتاج أيهما أقرب ٢٠١١حزيران  ١تنتهي بتاريخ 
  .٢٠١١أيار  ١٥كما حصلت الشركة على السجل الصناعي بتاريخ  .٢٠٠٧أيلول  ٢٤سنة تبدأ يف  ٢٥مدة الشركة 

قد أمت املقاول واملتمثل  ٢٠١١ حزيران ٧، على شهادة القبول الشرطي اليت تشهد مبوجبها بأنه بتاريخ ٢٠١١حزيران  ٧وقعت الشركة بتاريخ 
وأن مجيع عمليات تركيب اآلالت والتجهيزات قد . عمله يف بناء خط االنتاج األول العائد لشركة إمسنت البادية" للمقاوالت CBMI"بشركة 

قيع على شهادة القبول و من خالل التو . من العقد ١٠-١١انتهت و عليه فقد أصبح خط اإلنتاج جاهزًا لالستالم و ذلك وفقًا للمادة رقم 
  .الشرطي، تعترب الشركة قد انتقلت من مرحلة التشغيل التجريـيب إىل مرحلة التشغيل الفعلي

هيزات غاية الشركة إقامة واستثمار مشروع إنتاج اإلمسنت البورتالندي العادي واألسود واسترياد مجيع املستلزمات الالزمة لإلنتاج من آالت وجت
ت وقطع التبديل الالزمة إلقامة املشروع وتشغيله واملشاركة واملسامهة يف مشاريع مماثلة أو متممة والقيام بالصناعات املتممة ومعدات وأجهزة وآليا

  .واملكملة واحلصول على أية حقوق أو امتيازات الزمة للشركة واسترياد وسائط النقل الالزمة
مت انعقاد اهليئة  ٢٠١٢آذار  ٢٠بتاريخ . انتخاب جملس اإلدارة األول للشركة ومت ٢٠٠٨آب  ٢٨انعقدت اجلمعية التأسيسية للشركة بتاريخ 

  يف العامة العادية وغري العادية للشركة، وقد مت انتخاب جملس إدارة جديد ملدة أربع سنوات ليخلف جملس اإلدارة األول الذي انتهت واليته 
  .٢٠١٢آب  ٢٨
  
  المعدلة و الجديدة ةالمالي للتقارير الدولية المعايير تطبيق   -٢

وجلنة ) IASB(بتطبيق مجيع املعايري والتفسريات املعدلة واجلديدة الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية  الشركة تقام ،يف الفرتة احلالية
كانون الثاين   ١اليت تبدأ من  للفرتات احملاسبية الشركةالتابعة للمجلس واليت ختص وتسري على نشاطات ) IFRIC(تفسري إعداد التقارير املالية 

٢٠١٤.  

ا ،املرحلية املوجزةاملوحدة  يطرأ أي تعديل على املعلومات املالية مل   .جراء تطبيق هذه املعايري وتفسريا



 

 
-  -

 

  السياسات المحاسبية  - ٣

 إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة والسياسات احملاسبية

التقارير " ٣٤وفقًا للمعيار احملاسيب الدويل رقم  ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  التسعةاملوجزة املرفقة لفرتة  يةإعداد املعلومات املالية املرحل مت
إن السياسات احملاسبية املتبعة وطرق االحتساب املستخدمة يف إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستخدمة ". املالية املرحلية

  .٢٠١٣كانون األول   ٣١البيانات املالية املدققة للسنة املنتهية يفيف إعداد 

معايري الدولية إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للمعلومات املالية السنوية و املعدة وفقًا لل
ال متثل بالضرورة مؤشراً على النتائج املتوقعة للسنة  ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  سعةالتللتقارير املالية، كما أن نتائج أعمال الشركة لفرتة 

  .٢٠١٤كانون األول   ٣١املنتهية يف
املرحلية  تظهر املعلومات املالية. إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة وفقًا للمعايري احملاسبية املتبعة يف سورية و على أساس الكلفة التارخيية مت  

  .، العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد.)س.ل(املوجزة باللرية السورية 
  
  واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة محاسبية أحكام  -  ٤

 غري املطلوباتللموجودات و  الدفرتية بالقيمة متعلقة وافرتاضات تقديرات تستعمل أن الشركة إدارة على احملاسبية، السياسات تطبيق سياق يف

 وقد  .صلة ذات أخرى تعترب عوامل وعلىعلى أسس حماسبية سليمة  ابه املتعلقة واالفرتاضات التقديرات هذه تعتمد .أخرى مصادر من املتوفرة

  .واالفرتاضات التقديرات هذه عن الفعلية النتائج ختتلف
 تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاسبية التقديرات مراجعة عن ناجتةال بالفروقات يعرتف . دوري بشكل واالفرتاضات التقديرات مراجعة تتم

  .التقديرات
  

  :أحكام مهمة لتطبيق السياسات احملاسبية

  :ألصول الثابتةاألعمار اإلنتاجية ل  -
اية العمـر االنتـاجي لألصـل يف عمار االنتاجية املقدرة لألصول الثابتة املادية وطريقة االستهالك املطبقة وقيمة النفاية تقوم الشركة مبراجعة األ يف 

  .اية كل دورة مالية

 :تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة  -
ـــا اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية، قامـــت اإلدارة بتقـــدير القيمـــة االســـرتدادية لألصـــول باعتقـــاد اإلدارة، ال توجـــد . يف ظـــل الظـــروف الراهنـــة الـــيت متـــر 

 .دين إضافيةمؤشرات لتكوين مؤونات ت

 :مبدأ االستمرارية    -
  طلبــات معيــار احملاســبة الــدويلتقامـت اإلدارة بتقيــيم مــدى قــدرة الشــركة علــى االســتمرار يف العمــل علــى أسـاس مبــدأ االســتمرارية وذلــك حســب م

ـا دارة أنـه وبـالر تعتقـد اإل. ات املاليـة والتشـغيليةاعتمدت االدارة بتقييمها على جمموعة من املؤشر . ١رقم   غم مـن حالـة عـدم االسـتقرار الـيت متـر 
بنـاًء عليـه . ملنظوراجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية، فإن الشركة متتلك املوارد الكافية لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي ا

  .فقد مت إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية



 

 
-  -

  ولدى المصارف نقد في الصندوق  -٥

ســـتثمارات قصـــرية األجـــل ذات اإليتضـــمن النقـــد يف الصـــندوق ولـــدى املصـــارف حســـاب الصـــندوق واحلســـابات اجلاريـــة والودائـــع حتـــت الطلـــب و 
رتة فـتسـتحق خـالل  الـيت ودائـع لـدى املصـارف قصـرية األجـلالمـن النقـد دون أن تتـأثر قيمتهـا و  ميكـن حتويلهـا إىل مبلـغ حمـددالـيت عالية السيولة ال

 :هي كالتايلثالثة أشهر و  إىلشهر 
      ١٣٢٠كانون األول   ٣١كما في       )غير مدقق( ٤٢٠١ أيلول ٣٠كما في     
    .س.ل      العملة األصلية      .س.ل      العملة األصلية    

  النقد يف الصندوق
      ٥٠,٠٠٠          ١,٨٦٠,٥٦٤        لرية سورية

    ٦٢٣,٢٣٥      ٤,٣٠٥    ٨٩,٩٢٩,٩١٤    ٤٩٦,٥٧٦  دوالر أمريكي
    ٣٥٧,٧٥٩      ١,٧٩٤    ٦١٣,١٧٠      ٢,٦٦٧  وروي

        ١,٠٣٠,٩٩٤          ٩٢,٤٠٣,٦٤٨    
  حسابات جارية 

    ٤٢٨,٢٥٧,١٥٠          ٦٣,٦٧٥,٠٧٤        لرية سورية
    ١٦,٨٦٤,٦٩٥    ١١٦,٤٩٣    ٢,١٩٣,٠٧٥      ١٢,١١٠  دوالر أمريكي

    ٥٤,١٢٠,٥٦٧    ٢٧١,٣٩٠    ٩٨٠,٥٧٠,٠٤٣    ٤,٢٦٥,٠١٧  يورو
    ٨٥,٦٨٣,٤٩٩    ٢,٢١٩,٧٨٠      ٤٧٨      ١٠  ريـال سعودي
    ٢٥٢,٢٩٩,٧٠٩    ٣,٤٠٩,٤٥٥,٥٢٧    ٣٠٢,٩٥٢,٧٨٢    ٢,٥٠٣,٧٤٢,٠٠٠  لرية لبنانية

        ٨٣٧,٢٢٥,٦٢٠          ٢,٤٥١١,٣٤٩,٣٩    
  مؤونات مقابل اعتمادات مستندية

    ٢٠,٩٣٧,٦٩٢    ١٠٤,٩٩٣    ٢٧٨,٦٢٣      ١,٢١٢  يورو
        ٢٠,٩٣٧,٦٩٢          ٢٧٨,٦٢٣    

        ٨٥٩,١٩٤,٣٠٦          ١,٤٤٢,٠٧٣,٧٢٣    
  

  .%١٠٠متثل مؤونات مقابل اعتمادات مستندية غطاء إلعتمادات بنسبة 



 

 
-  -

  لمقاولينللموردين وا دفعات مقدمة  -٦

  :يتكون هذا البند مما يلي
  كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في       
    ٣٢٠١    )غير مدقق( ٤٢٠١     
  .س.ل      .س.ل      

    ١١٤,١٩١,٨٣٨    ١٢٦,٩٥٤,٢٢٥   مقاول غري مقيم 
    ٣٥٠,٦١٤,٠٠٨    ٥٥٨,٩٣١,٤٠٤  رد مواد اوليةمو 

    -      ٦,٧٥٠,٠٠٠  مورد خدمات قانونية
    -      ١٠,٠٩٩,٤٢٦  مقاول أبنية

    ١٦,٥٠٠,٠٠٠    ١٦,٥٠٠,٠٠٠  تأمني للمقالع 
    ٣٦,٦٣١,٥٤٢    ٣٢,٩٨١,٨١٨  أخرى

    ٥١٧,٩٣٧,٣٨٨    ٧٥٢,٢١٦,٨٧٣    

 تصفيتها يتم مل واليت املصنع وتشغيل بناء عقود لقاء) ASEC( و) CBMI( شركة من لكل املقدمة الدفعات جمموعبند مقاول غري مقيم  ميثل
  .إعداد املعلومات املرحلية املوجزة تاريخ حىت

  
  المخزون  -٧

  :يتكون هذا البند مما يلي
  كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في       
    ٣٢٠١    )غير مدقق( ٤٢٠١     
  .س.ل      .س.ل      

    ٤٩٣,٤٧٩,٠٤٦    ١٤٤,٠٢٣,١٨٢  مواد قيد التصنيع
    ١٤٦,٣١٧,٢٣٩    ٨٠,٤١٤,٣٩٥  إمسنت

    ١٠٩,٤١٠,٨١٩    ٦٥,٨٩٣,٩٠٨  مواد تعبئة وتغليف
    ١,٠٧٢,٠٨٤,٥٨٦    ١,٣٠٢,١٢٤,٦٤٨  قطع غيار

    ٤٨٢,٤٦٦,٠٧٠    ٩٧٦,٩٨٠,١١٤   ومواد حمركة وقود
    ٢١٧,٠٩٦,٢٩٤    ١٣٦,٢٧٦,٥٩٩  وليةأمواد 

    ٢,٩٧٠,٣٦٧    ٢,٢٩٠,٥٧٧  متفجرات
    ١٨,١٥٧,١٦٤    ٣٠,٦١٦,٧٨٠  يوتمواد تشحيم وز 

    ٢,٥٤١,٩٨١,٥٨٥    ٢,٧٣٨,٦٢٠,٢٠٣    
  )  ١٥,٣٨٩,١١٠  (  )  ١٥,٣٨٩,١١٠  (  مسروقة ومتضررة ة موادمؤون

    ٢,٥٢٦,٥٩٢,٤٧٥    ٢,٧٢٣,٢٣١,٠٩٣    

  



 

 
-  -

  أرصدة مدينة أخرى  -٨

  :يتكون هذا البند مما يلي
  كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في       
    ٣٢٠١    )قغير مدق( ٤٢٠١     
  .س.ل      .س.ل      

    ٣٨,٨٠٧,٣٠٨    ٣٥,٣٧١,٨٠٧  إجيارات املكتب الرئيسي واملصنع مدفوع مقدماً 
    ٣,٠٠٦,٠١٢    ١٢,٢٩٩,٢٧٠  دفعات مقدمة للموظفني

    ٢٤,٣٨٧,٠٥٠    ٢٤,٣٨٧,٠٥٠  ضريبة دخل مدفوعة مقدماً 
    ٣,١٢١,٠٦٣    ٤,٣٧٩,٥٩٦  أرصدة أخرى

    ٦٩,٣٢١,٤٣٣    ٧٢٣,٧٣٤,٧٦    
  

إىل إدارة اجلمارك عند ختليص مستوردات الشركة، وسيتم إعادة هذه املبالغ  مبالغ السلف الضريبية املدفوعةالدخل املدفوعة مقدمًا  متثل ضريبة
  .للشركة عن طريق خصمها من مبلغ الضريبة عند تسديدها

  
  قيد التنفيذ عو مشر    - ٩

  :ما يلي ويتضمنيتكون هذا البند من رصيد تكلفة بناء معمل االمسنت 
  كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في       
    ٣٢٠١    )غير مدقق( ٤٢٠١     
  .س.ل      .س.ل      

    ١٧٢,٧٤٤,٠٩٨    ١٩٥,٣٧٧,٢٥٣  قيمة األعمال املنفذة يف املوقع عن طريق املقاولني

    ١٧٢,٧٤٤,٠٩٨    ١٩٥,٣٧٧,٢٥٣    
  

  :تتلخص حركة بند مشاريع قيد التنفيذ كما يلي
  كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في         
    ٢٠١٣    )غير مدقق( ٢٠١٤       
  .س.ل      .س.ل        

    ٣١٤,٧٥٨,٥٠٣        ١٧٢,٧٤٤,٠٩٨    السنة/ الرصيد يف أول الفرتة  
    ٩٣,٢٤٢,٢٠٣        ٢٢,٦٣٣,١٥٥    السنة/ الفرتة إضافات خالل  
  )  ٢٣٥,٢٥٦,٦٠٨  (      -      حتويل إىل أصول ثابتة مادية  

    ١٧٢,٧٤٤,٠٩٨        ١٩٥,٣٧٧,٢٥٣    نةالس/ الرصيد يف آخر الفرتة   
  



 

-  -

 

  موجودات ثابتة مادية   -١٠
  مفروشات        :يتكون هذا البند مما يلي

    المجموع        معدات المصنع        مباني المصنع       مكتبية ومعدات       أجهزة كمبيوتر       آليات النقل        
  .س.ل        .س.ل        .س.ل        .س.ل        .س.ل        .س.ل      الكلفة التاريخية

    ١٥,٣٠٦,٠٨٣,١٩٥     ٩,٧٠٠,٦٤٠,٣٢٩     ٥,٤٩١,٨٨١,١١٢     ٣٩,٨٠٧,٦٨٣     ٣١,٨١٨,٦٥٩     ٤١,٩٣٥,٤١٢   ٢٠١٣كانون الثاين   ١صيد يف الر 
    ١٦٠,٧٥٧,٦٨٥      ١٠١,٧٨٤,٥١٤      ١٠,٠٥٠,٤٨١      ٢,٣٧٥,٧٠٠      ٣٨,٥٨١,٢٩١      ٧,٩٦٥,٦٩٩    إضافات السنة 

    ٢٣٥,٢٥٦,٦٠٨      -        ٢٣٥,٢٥٦,٦٠٨      -        -        -      تنفيذقيد الع و حتويالت من مشر 
    )    ٣٠,٩٥٠(    -        -        -      )    ٣٠,٩٥٠(    -      استبعاد أصول ثابتة 

    ١٥,٧٠٢,٠٦٦,٥٣٨      ٩,٨٠٢,٤٢٤,٨٤٣      ٥,٧٣٧,١٨٨,٢٠١      ٤٢,١٨٣,٣٨٣      ٧٠,٣٦٩,٠٠٠      ٤٩,٩٠١,١١١    ٢٠١٣كانون األول   ٣١الرصيد يف 
    ٣٨,٣٠٠,٦٨٣      ٥,٩٢٣,٥٨٠      ٤,٦٠٦,٠٠٠      ٢١,٨٩٢,١٠٣      -        ٥,٨٧٩,٠٠٠    إضافات الفرتة 

  )  ٣,١٥٩,٣١٦(  )  ٣,١٥٩,٣١٦(    -        -        -        -      *استبعاد أصول ثابتة
  )  ٣٠٥,٩٤٣,٧٥٠(  )  ١,٣٠٦,٦٧٠(  )  ٢٨٢,٩٩٢,٨٢٠  (  )  ١٤,٦٩١,٠٦٠(    -      )  ٦,٩٥٣,٢٠٠(  **متضررةبضاعة مسروقة أو 

    ١٥,٤٣١,٢٦٤,١٥٥      ٩,٨٠٣,٨٨٢,٤٣٧      ٥,٤٥٨,٨٠١,٣٨١      ٤٩,٣٨٤,٤٢٦      ٣٦٩,٠٠٠٧٠,      ٤٨,٨٢٦,٩١١    )غري مدقق( ٤٢٠١ أيلول ٣٠الرصيد يف 

  اإلستهالكات المتراكمة
  )  ١,٤٥٠,٤٢٤,١٣٠(  )  ١,٠١٦,٦٩٠,٥٦٣(  )  ٣٩٥,٥٨١,٤٨١(  )  ٥,٢٩٧,٦٦٢(  )  ١١,٣٩٩,٨٤٠(  )  ٢١,٤٥٤,٥٨٤(  ٢٠١٣كانون الثاين   ١الرصيد يف 

    )  ٨٣٤,٦٩٢,٧٤٢(  )  ٥٨٤,٢١١,٨٤٨(  )  ٢٢٦,٢٣٦,٠٦٠(  )  ٤,٤٧٦,١٣٦(  )  ١٣,٤٩٩,٧٧٤(  )  ٦,٢٦٨,٩٢٤(  اإلضافات، أعباء السنة
      ١٦,٤٣٤      -        -        -          ١٦,٤٣٤      -      استبعاد أصول ثابتة

    )  ٢,٢٨٥,١٠٠,٤٣٨(  )  ١,٦٠٠,٩٠٢,٤١١(  )  ٦٢١,٨١٧,٥٤١  (  )  ٩,٧٧٣,٧٩٨(  )  ٢٤,٨٨٣,١٨٠(  )  ٢٧,٧٢٣,٥٠٨(  ٢٠١٣كانون األول   ٣١الرصيد يف 
  )  ٦٣٥,٢٦٣,٢٠٢(  )  ٤٤٤,٤٤٨,٤٦٥(  )  ١٦٩,٤٠٥,٧٤٩  (  )  ١٦,٥٩٣,١٥١(    -      )  ٤,٨١٥,٨٣٧(  ات، أعباء الفرتةاإلضاف

    ٤١,٩٣٩,٧٠٦      ٣٢٢,٨٨٣      ٣٦,٠٣٢,٦٠٧      ٤,٣٠١,٤٥٧      -        ١,٢٨٢,٧٥٩    **متضررةبضاعة مسروقة أو 
  )  ٢,٨٧٨,٤٢٣,٩٣٤(  )  ٢,٠٤٥,٠٢٧,٩٩٣(  )  ٧٥٥,١٩٠,٦٨٣  (  )  ٤٩٢٢٢,٠٦٥,(  )  ٢٤,٨٨٣,١٨٠(  )  ٣١,٢٥٦,٥٨٦(  )غري مدقق( ٤٢٠١ أيلول ٣٠الرصيد يف 

  صافي القيمة الدفترية
    ١٢,٥٥٢,٨٤٠,٢٢١     ٧,٧٥٨,٨٥٤,٤٤٤     ٤,٧٠٣,٦١٠,٦٩٨     ٢٧,٣١٨,٩٣٤     ٤٥,٤٨٥,٨٢٠     ١٧,٥٧٠,٣٢٥   )غري مدقق( ٤٢٠١ أيلول ٣٠الرصيد يف 
    ١٣,٤١٦,٩٦٦,١٠٠     ٨,٢٠١,٥٢٢,٤٣٢     ٥,١١٥,٣٧٠,٦٦٠     ٣٢,٤٠٩,٥٨٥     ٤٥,٤٨٥,٨٢٠     ٢٢,١٧٧,٦٠٣   ٣٢٠١كانون األول  ٣١الرصيد يف 

  

  استكماهلا ميثل بند استبعاد أصول ثابتة خصم ممنوح من املقاول غري املقيم على عقد التنفيذ لقاء األعمال املدنية املتعاقد عليها واليت مل يتم   *
ب وختريب نتج عنها سرقة عدد من املعدات وختريب عدد آخر إيضاح رقم  الفرتةخالل   **   ).٢٢(تعرض املعمل لعملية 



 

 
-  -

  .مت رهن معدات معمل اإلمسنت لصاحل مجيع املصارف كتأمني للتسهيالت املقدمة

  :كما يلي  )غري مدققة( أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  التسعةلفرتة ات مصاريف االستهالك  توزيعمت
    ٣٢٠١      ٤٢٠١      
    .س.ل      .س.ل    

    ٢٧٠,٦٤٠,٨٩٦    ٢٣٥,٨١٩,٦٩٧  مصاريف إدارية وعمومية
    ١٩٥,٥٣٨,٧٥٢    ٣٩٩,٤٤٣,٥٠٥  كلفة البضاعة املباعة

    ١٥٢,٦١٤,٢٥٣    -    خمزون

  ٦١٨,٧٩٣,٩٠١    ٦٣٥,٢٦٣,٢٠٢    
  

  موجودات ثابتة غير مادية  -١١
    .س.ل    
      

  التاريخية الكلفة
    ١٠٨,٤٥٠,١١٦  ٢٠١٣ كانون الثاين  ١الرصيد كما يف 

    ٣,٨٢٨,٩٠٥  خالل السنة إضافات
    ١١٢,٢٧٩,٠٢١  ٢٠١٣كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

    ٩٦٤,٨٠٠  إضافات خالل الفرتة

    ١١٣,٢٤٣,٨٢١  )غري مدقق( ٤٢٠١ أيلول ٣٠رصيد كما يف 
  المتراكمة اإلطفاءات

  )  ١٢,٤٥٩,٣٤٠  (  ٢٠١٣كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  )  ٢٢,٤٣٨,٥٠٩  (  أعباء السنة

  )  ٣٤,٨٩٧,٨٤٩  (  ٢٠١٣كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  )  ١٦,٧٤٦,٦١٥  (  فرتةأعباء ال

  )  ٥١,٦٤٤,٤٦٤(  )غري مدقق( ٤٢٠١ أيلول ٣٠رصيد كما يف 
  صافي القيمة الدفترية

    ٦١,٥٩٩,٣٥٧  )غري مدقق( ٢٠١٤ أيلول ٣٠رصيد كما يف 
    ٧٧,٣٨١,١٧٢  ٣٢٠١كانون األول   ٣١رصيد كما يف 

  :كما يلي) غري مدققة( أيلول ٣٠ة أشهر املنتهية يف سعتلفرتة ال إلطفاءاتمصاريف ا وزيعت
    ٣٢٠١      ٤٢٠١      
    .س.ل      .س.ل    

    ١٦,٣٤٢,٥٨٦    ١٦,٦٠٥,٢٥٣  مصاريف إدارية وعمومية
        ٤٨٠,٧٨٣      ١٤١,٣٦٢  كلفة البضاعة املباعة

  ١٦,٨٢٣,٣٦٩    ١٦,٧٤٦,٦١٥    



 

 -  -

  لينالمستحق للموردين والمقاو    -١٢

  :يتكون هذا البند مما يلي
  كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في       
    ٢٠١٣    )غير مدقق( ٢٠١٤     
  .س.ل      .س.ل      

    ٧١,٧٢٢,٨٣٨    ٦٨,٨٣٥,٤٤٠  مقاول غري مقيم 
      ٦٢,٤٥٢    ٥٢,١٨٨,٦٥٩  موردو خدمات مالية

    ٣٨,٤٨٥,٥٦٠      ٨٥,٠٠٠    استشارات
    ١٧٨,١٧٩,٠٨٤    ٥٨٨,٠٢٩,٦٦٥  أولية وقطع غيارمواد  موردو

    ٤١,١٠٦,٦٣٤    ١٩,٠٠٦,٤٠٨    مقاولوا البناء
    ٢٨,٢٥٨,٢١٦    ٧١,٠١٧,٤٠١  استحقاقات أخرى 

    ٣٥٧,٨١٤,٧٨٤    ٧٩٩,١٦٢,٥٧٣    
  

  قروض قصيرة األجل   -١٣
      ٣٢٠١كانون األول   ٣١كما في       )غير مدقق( ٤٢٠١ أيلول ٣٠كما في     
    .س.ل      ةالعملة األصلي      .س.ل      العملة األصلية    

  :تسهيالت مصرفية
    ٨٦٤,٨٠٠,٠٠٠          -          لرية سورية  
    ٨٦٨,٦٢٠,٠٠٠    ٦,٠٠٠,٠٠٠    -          دوالر أمريكي  

  قرض من املقاول غري املقيم 
    ٤,٦٢٤,٩٩٦,٧٨٠    ٣١,٩٤٧,٢٠٤    ٥,٧٨٥,٦٣٨,٧١٥    ٣١,٩٤٧,٢٠٤  دوالر أمريكي –  

        ٦,٣٥٨,٤١٦,٧٨٠          ٥,٧٨٥,٦٣٨,٧١٥    

 ٤٣٢,٤واللذان يقدران مبجموعهما مببلغ  ٢٠١٤حزيران  ٣٠و  ٢٠١٣آذار  ٣١د قسطي التسهيالت املصرفية املستحقني بتاريخ قامت الشركة بسدا
هذا وقد حصلت الشركة على موافقة املصارف املقرضة من أجل هيكلة التسهيالت املصرفية مبا يقتضي . مليون دوالر أمريكي ٣مليون لرية سورية و 
 ٣٠وبالتايل تأخري تاريخ االستحقاق من  ٢٠١٥كانون األول   ٣١ولغاية  ٢٠١٤متوز  ١ات الستة املستحقة خالل الفرتة من تأجيل سداد الدفع

وتقوم الشركة حالياً بالتنسيق مع جمموعة املصارف املقرضة بإعداد كافة العقود واملستندات القانونية الالزمة . ٢٠١٨كانون األول   ٣١إىل  ٢٠١٧حزيران 
  .عملية اهليكلة املذكورةلتوثيق 

   ٢٠١٤ أيلول ٣٠مليون دوالر أمريكي كما يف  ٣١,٩والبالغ رصيده  ميثل بند قرض املورد القرض املقدم من قبل مقاول غري مقيم
  ).٢٠١٣كانون األول   ٣١مليون دوالر أمريكي كما يف  ٣١,٩(

ر أمريكي واملعادل لقيمة مجيع املبالغ املستحقة للمقاول واملرتاكمة بشكل رجعي من مليون دوال ٥٠للشركة قرضًا بقيمة إمجالية  غري املقيماملقاول  منح
، وهذا املبلغ املسحوب يعادل وينوب عن مجيع املبالغ املستحقة للمقاول )فرتة السحب(آخر دفعة مقررة للمقاول حسب عقد تشييد معمل اإلمسنت 

) فرتة التسديد(ضافة للفوائد املرتاكمة خالل فرتة السحب على ثالثني دفعة شهرية متساوية تسديد هذا القرض باإل ينص العقد على. حسب هذا العقد
  .٢٠١٣تشرين الثاين  ١على أن تسدد الدفعة األخرية يف  ٢٠١١حزيران  ١ابتداًء من 

  .خالل كل من فرتيت السحب والتسديد% ٦,٥خيضع القرض ملعدل فائدة سنوي ثابت قدره 



 

 -  -

  مستحقة ريفرى ومصاأرصدة دائنة أخ   -١٤

 :يتكون هذا البند مما يلي
  كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في       
    ٣٢٠١    )غير مدقق( ٤٢٠١     
  .س.ل      .س.ل      

      ٥٨٧,٥٤٤,٦٩٧    ٨٥٠,٧٢٩,١٢٥  مؤونة ملواجهة خماطر ودفعات حمتملة 
      ٣٥,٨٧٧,٨٤٤    ١١٧,٨٩٦,٥٠١  ضرائب اإلنفاق االستهالكي 

      ٦١,٩٨٧,٧٤٨    ٦١,٩٨٧,٧٤٨  دارة احمللية املتعلقة بضرائب اإلنفاق االستهالكياحتياطي رسم اإل
      ٣,٣٨٩,٤٩٦      ١,٨١٧,١٣٧    فوائد مستحقة على تسهيالت مصرفية قصرية االجل

      ٢١,٨٢٤,٥٧١    ١٠,١٥٢,٠٧٤  رسوم استخراج 
      ٣٩,١٠٥,١٨٠    ٨١,٧٥٣,٢٧٩  خمصص شؤون املوارد البشرية

      ١١,٩٣٥,٦٠٠    ٣٨,٣٨٣,٠٠٠  رسوم تعاقدية مستحقة
      ٩,٥١٥,٧١٤    ٩,٥١٥,٧١٤  ختليص مجركي 

      ٣٣,٤١١,٢٤٧    ٤٩٥,٦٩٥,٣٦  أرصدة دائنة أخرى

    ٨٠٤,٥٩٢,٠٩٧    ٠٧٣,٩٣٠,١,٢٠٨      

  .القيمةلرية سورية، واستدراكاً مت تكوين مؤونة هلذه  ٨٥٠,٧٢٩,١٢٥قدرت اإلدارة أن املقاول غري املقيم قد يعود عليهم مبصاريف إضافية مببلغ 
، ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٠حىت تاريخ  طن/ لرية سورية ٤٥كلس وبازلت، (رسوم اإلستخراج هي مصاريف مدفوعة للحكومة لقاء املواد املستخرجة 

  ).لرية سورية للطن الواحد ٦٠لتصبح  بعد هذا التاريخ رفع الرسوم متعلماً أنه 
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  األطراف ذات العالقة   -١٥

  . من املدراء واإلدارة العليا وأعضاء جملس اإلدارة واملسامهني قةذات العالتتألف األطراف 
 :يتكون هذا البند مما يلي

  :بنود بيان الوضع املايل
  كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في       
    ٢٠١٣    )غير مدقق( ٢٠١٤     

  .س.ل      .س.ل    غري متداولة -أطراف ذات عالقة  –ذمم دائنة 
  المؤسسينتمويل من المساهمين 

   ٢٤٩,٢٥١,٠٢٠    ١,٤٢٠,١٠٩,٨٧١  شركة املهيدب القابضة 

   ٢١٩,٦٧٨,٧٣٣   ٢٦١,٥٤٥,٢٤٧  القابضة شركة سري إنفست 

   ١٠١,٩٦٤,١٦١   ٣٦٥,٩١٥,٧٣٦  ي أسأشركة ميناف أس  

   ٥٢,٩٤٩,٣٢٧   ٦٣,٥٨٧,٣٤٦  زياد سعد الدين الزعيم 

   ٤٣,٦٤٤,٠٤٧    ١٥٣,٣٤٤,١٧٩ شركة الفوزان القابضة 

    ٢٨,٢٣٩,٤٧٨    ١١٤,٨٧١,٦٣٦  يم شيخ ديبإبراه  
    ٧,٠٥٩,٨٩٣    ٢٨,٧٠٨,٣٢٨ حممود أمحد زهري شبارق 

    ٧٠٢,٧٨٦,٦٥٩    ٢,٤٠٨,٠٨٢,٣٤٣    
        أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة 

  شركات تحت سيطرة مشتركة
   ١,٢٧٥,٩٧٧   ١,٢٧٥,٩٧٧  زياد سعد الدين الزعيم 

      ٨١٦,٧٢٦     ٨٤٦,٧٣٥  شركة املهيدب القابضة 

  ,٢,٠٩٢,٧٠٣    ١٢٢,٧١٢٢    

موزع " عالقة أطراف ذات-ذمم دائنة"مت قيده حتت بند  مليون دوالر أمريكي ٩,٥مببلغ  قرض آخرخالل الفرتة، قام املسامهني املؤسسني مبنح الشركة 
  :على الشكل التايل

               

          ما يعادلها      العملة األصلية            
  ليرة سورية      دوالر أمريكي            
    ١,١٢٣,٣٥٦,٤١٨    ٦,٢٠٢,٩٦٢        املهيدب القابضة شركة 
   ٢٤٢,٨٨٨,٥٦٧    ١,٣٤١,١٨٥        ي أسأشركة ميناف أس  

   ١٠١,٢٠١,٤٣٣      ٥٥٨,٨١٥       شركة الفوزان القابضة 

    ٨٠,٩٥٨,٥٨٢      ٤٤٧,٠٣٨        إبراهيم شيخ ديب  
    ٢٠,٢٣٠,٠٣١      ١١١,٧٠٦       حممود أمحد زهري شبارق 

          ٥,٠٣١١,٥٦٨,٦٣    ٨,٦٦١,٧٠٦    

  مت استكمال حتصيل كامل مبلغ القرض . من مبلغ القرض أمريكي دوالر ٨,٦٦١,٧٠٦مبلغ مت حتصيل  إعداد املعلومات املالية، حىت تاريخ
  .٢٠١٤تشرين األول  ١٦بتاريخ 



 

 -  -

  
  جلاأل ةض طويلو قر    -١٦

 :يتكون هذا البند مما يلي
      ٢٠١٣األول  كانون  ٣١كما في       )غير مدقق( ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما في     
    .س.ل      العملة األصلية      .س.ل      العملة األصلية    

  :تسهيالت مصرفية
    ٢,٨١١,٤٦٤,٨٠٠          ٣,٢٤٣,٨٦٤,٨٠٠        )١أ (لرية سورية   
    ٨٢٣,٨٨٣,٦٢٠٢,    ١٩,٥٠٦,٠٠٠    ٤,٠٧٥,٨٣٦,٦٠٠    ٢٢,٥٠٦,٠٠٠  )٢أ (دوالر أمريكي   

        ٥,٦٣٥,٣٤٨,٤٢٠          ٧,٣١٩,٧٠١,٤٠٠    

  :مليون دوالر أمريكي موزع على التسهيالت املصرفية التالية ١٢٢ريف مقدم من قبل مصارف حملية بقيمة التمويل املص
  .مليار لرية سورية ٤,٣٢٤تسهيل مصريف طويل األجل بسقف ): ١أ (التسهيل   -  أ

 .مليون دوالر أمريكي ٣٠تسهيل مصريف طويل األجل بسقف ): ٢أ (التسهيل    - ب

ا كما يليختضع التسهيالت ملعدل فائدة م   :تغري تبعاً للعملة املسحوبة 
% ٦,٥نقطــة ســنوياً حبــد أدىن قــدره  ٤٢٥+ ختضــع التســهيالت املســحوبة بالــدوالر األمريكــي ملعــدل فائــدة يســاوي معــدل اليبــور ثالثــة أشــهر  -

  .سنوياً 
و املدفوعـة مـن قبـل املصـارف اجملمعـة لودائـع ختضع التسهيالت املسحوبة باللرية السورية ملعدل فائدة يساوي متوسط معدالت الفائدة املنشورة  -

 .نقطة سنوياً  ٢٧٥+ أشهر  ٣

  :رفع الفائدة على التسهيالت املسحوبة باللرية السورية لتصبح كما يليو  هيكلة القرض اجملمع اإلتفاق بني الشركة وجمموعة املصارف املقرضة علىمت 
معــدل الفائــدة الــذي يســاوي متوســط الفائــدة املنشــورة واملدفوعــة مــن قبــل  ٢٠١٦ل أيلــو  ٣٠ولغايــة  ٢٠١٤كــانون الثــاين   ١خــالل الفــرتة مــن    -

  .نقطة سنوياً  ٥٠٠+ أشهر  ٣املصارف اجملمعة لودائع 
معدل الفائدة الذي يساوي متوسـط الفائـدة : ٢٠١٨كانون األول   ٣١ولغاية فرتة استحقاق الفرص  ٢٠١٦تشرين األول  ١خالل الفرتة من    -

  .نقطة سنوياً  ٤٠٠+ أشهر  ٣فوعة من قبل املصارف اجملمعة لودائع واملد املنشورة

  .مت رهن معدات معمل اإلمسنت لصاحل مجيع املصارف الدائنة كتأمني للتسهيالت املقدمة
توقف للشركة قرار عدم استخدام القرض يف أي وقت قبل بدء فرتة السحب، كما ميكنها أيضًا يف أي وقت أن تتجاوز أي عملية سحب أو أن 

  .السحب أو أن تقوم بتسديد جزء من أو كل املبالغ املستحقة من القرض باإلضافة إىل الفائدة املستحقة حىت ذلك التاريخ
  

  رأس المال   -١٧

كتتاب لرية سورية وقد قام املؤسسون باال  ٥٠٠مليون سهم بقيمة إمسية تبلغ  ٢٤,٤مليار لرية سورية موزع على  ١٢,٢تأسست الشركة برأس مال قدره 
مليار لرية سورية ما نسبته  ١,٨٣ من رأمسال الشركة وقد مت طرح باقي األسهم البالغة قيمتها%) ٨٥(مليار لرية سورية ما يعادل نسبة  ١٠,٣٧مبا قيمته 

  . لالكتتاب العام%) ١٥(
  
  



 

 -  -

  :اجتماع للهيئة العامة الغري عادية و نتج عنه ما يلي مت عقد ٢٠١١حزيران  ٨بتاريخ 

مليون لرية سورية و ذلك من خالل  ٩,٧٦٠مليون لرية سورية إىل  ١٢,٢٠٠اهليئة العامة الغري عادية على ختفيض رأمسال الشركة من  صادقت -١
 ٤٠٠إىل . س.ل ٥٠٠من رأمسال الشركة و من خالل ختفيض القيمة اإلمسية للسهم من % ٢٠عدم استدعاء القسط األخري املتمثل بـ 

و مت إصدار نسخة حمدثة من السجل التجاري للشركة  ٢٠١١جراءات الالزمة خلفض رأس املال خالل شهر أيلول مت االنتهاء من اإل. س.ل
  .  مليار لرية سورية ٩,٧٦حيث مبلغ رأس املال 

ركات رقم لقانون الش ٩١من الفقرة رقم  ٣و املادة رقم  ٩١-٣و  ٩٥-٢و للفقرة رقم  ٢٠١١أيار  ٨تبعًا لقرار جملس إدارة الشركة بتاريخ  -٢
أسهم جديدة مقابل كل سهم حايل و  ٤، صادقت اهليئة العامة الغري عادية على تقسيم أسهم الشركة من خالل إصدار ٢٠١١لعام  ٢٩

 .لرية سورية ٤٠٠للسهم اجلديد بدًال من . س.ل ١٠٠بقيمة أمسية 

 ٩٧,٦وبناًء عليه فإن عدد أسهم الشركة أصبح . ٢٠١١قام حمامي الشركة باستكمال إجراءات تقسيم االسهم خالل شهر تشرين األول   
  .لرية سورية للسهم الواحد ١٠٠مليون سهم بقيمة امسية 

  

  :فيما يلي بيان رأس املال املكتتب فيه واملسدد منه
  كما فياإلجمالي                           

    )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠      عدد األسهم     نسبة االكتتاب      أسماء المساهمين
  .س.ل                  %            

  ٨,٢٩٦,٠٠٠,٠٠٠    ٨٢,٩٦٠,٠٠٠    ٨٥      ون املؤسسوناملسامه
    ١,٤٦٤,٠٠٠,٠٠٠    ١٤,٦٤٠,٠٠٠    ١٥      االكتتاب العام

            ٩,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠    ٩٧,٦٠٠,٠٠٠    ١٠٠    

 بلغت خسارة الفرتة. لمن رأس املا% ٥٠لرية سورية وجتاوزت  ٩,٥٩٨,٠٣٤,٤٧٦مبلغ  ٢٠١٤ أيلول ٣٠يف  كمابلغت اخلسائر املرتاكمة للشركة  
شكلت خسائر  قيمة اللرية السورية مقابل الدوالر األمريكي حيث هبوط ىلإ يعود مبلغ اخلسارة مبعظمهلرية سورية و  ٣,٤٨٦,٢٠٧,٢٥٧احلالية مبلغ 

 . خسارة الفرتةمن %  ٦٣,٥٣فروقات أسعار الصرف للفرتة احلالية نسبة 

اية العام  يف حال جتاوزت اخلسائر املرتاكمة للشركة لعام  ٢٩من قانون الشركات السوري رقم  ١٠٣من رأس ماهلا، و حبسب املادة %  ٥٠يف 
ن احلد ، وجب على جملس اإلدارة دعوة اهليئة العامة غري العادية إىل اجتماع لتقرير إما تغطية اخلسارة أو ختفيض رأمسال الشركة مبا ال يقل ع٢٠١١

  .ركة وتصفيتهااألدىن املقرر قانوناً أو حل الش
  
  المبيعاتصافي    -١٨

  .)غري مدققة( ٢٠١٣ أيلول ٣٠و  ٢٠١٤ أيلول ٣٠املنتهية يف  أشهر التسعةلفرتة اإلمسنت للسوق احمللي مبيعات الشركة من صايف ميثل هذا البند 
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  كلفة البضاعة المباعة   -١٩
    )غير مدققة( لأيلو  ٣٠المنتهية في ة أشهر سعتال لفترة      :يتكون هذا البند مما يلي

        ٢٠١٣          ٢٠١٤    
    .س.ل          .س.ل        

  :املواد األولية املستعملة
    ٥٥٩,٨٨٩,١٣٨        ٧٠٩,٧٩٥,٩٢٧    مواد أولية مستخدمة باإلنتاج  

    ٥٥٩,٨٨٩,١٣٨        ٧٠٩,٧٩٥,٩٢٧    جمموع املواد األولية املستخدمة

  :أجور عمال
    ١٣٢,٧١٣,٥٨٠        ١٢٢,٥٦١,١١٩    رواتب وأجور عمال  
    ١٣٢,٧١٣,٥٨٠        ١٢٢,٥٦١,١١٩    موع أجور العمال املستخدمة باإلنتاججم

  :مصاريف غري مباشرة
    ٩,٤٣١,٧٧٦        ٦٨,٨١٧,٢٩٦    مواد استهالكية  
  ١,٣٨٨,٣٩٠,٠٢٢        ١,٦٨٨,٨١١,٦١٩    كهرباء، طاقة  وحمروقات ومواد مساعدة أخرى  
    ٣٤٤,٥٥٠,٣٨٦        ٣٩٩,٤٤٣,٥٠٥  )١٠اإليضاح رقم ( استهالكات  
      ٤٨٠,٧٨٣        ١٤١,٣٦٢    )١١اإليضاح رقم ( إطفاءات  
    ٥,٧٩١,٧٢٥        ١٩,٣٩٤,١٦٥    استشارات  
    ٦٧,٠٠٥,٦٤٧        ١١٦,٦٥٦,٨٦٣  صيانة  
    ١٦٩,٦٢٧,٩٣٧        ٧٧٢,١٣٣,١٣١    مصاريف غري مباشرة أخرى  

            ١,٩٨٥,٢٧٨,٢٧٦      ٢,٤٢٤,٣٩٨,٥٨٢    جمموع املصاريف غري املباشرة
  )    ٢١٩,٠٨٤,٢٣٢(      ٣٤٩,٤٥٥,٨٦٤    التصنيع التغري يف اإلنتاج حتت

    ٢,٤٥٨,٧٩٦,٧٦٢      ٣,٦٠٦,٢١١,٤٩٢    البضاعة املنتجة
  )    ٤٨,٣٩٧,٠٥٤(      ٦٥,٨٢٦,٣٢٣    التغري يف خمزون اإلمسنت

    ٢,٤١٠,٣٩٩,٧٠٨        ٣,٦٧٢,٠٣٧,٨١٥    كلفة البضاعة املباعة
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  دارية وعموميةإمصاريف    -٢٠

  :يتكون هذا البند مما يلي
    )غير مدققة(أيلول  ٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في ل       
        ٢٠١٣          ٢٠١٤    
  .س.ل          .س.ل        

      ٨,٥٧٠,٨٦١        ٢٨١,٥٠١    مصاريف تدريب 
      ١٨٦,٧٩٢,٦٢٩        ٢١٦,٣٨٦,٩٦٧    رواتب وأجور وبدالت
      ٤٤,٤١٣,٩٩٨        ٢٨,٠٠٢,٣٦٣    أتعاب واستشارات فنية

      ٢٧٠,٦٤٠,٨٩٦        ٢٣٥,٨١٩,٦٩٧    )١٠إيضاح (استهالكات 
      ١٦,٣٤٢,٥٨٦        ١٦,٦٠٥,٢٥٣    )١١إيضاح (إطفاءات 
      ١٠,١٧٩,٢٦٧        ١١,٣٤٤,٤٣٦    اجيارات

      ١٥,٩٤٨,٩٩١        ١٥,٩٦٩,٠٦٨    عموالت مصرفية
      ١٠,٩٢١,٦٩١        ١٣,٤١٢,٢٧٣    بريد وهاتف

      ٤,٥٧٧,٧١١        ٥,٢٣٣,٤٤٦    ضيافة واستقبال
      ٢,٣٤٩,٠٩٨        ٢,٤٨٤,١٩٩    ت مصاريف صيانة وتصليح وتأمني سيارا

      ٣٢,٧١٥,٨٢٧        ٤,٧٠٠,٥٧٤    مصاريف سفر وإقامة
      ١٦٥,٢٤٨        -      ضرائب غري مقيمني

      ١,٧٤١,٤٩٤        ١,٩٢٤,٦٣٢    رسم الطابع باإلضافة إىل رسم االدارة احمللية
      ١,٦٢٨,٠٠٩        ١,٩٠٣,٩٤٢    وقود وحمروقات

      ٤٤٩,٢٦٩        ٣,٦٠٦,٤٧٤    دعاية ومطبوعات
      ٨,١١٦,١٠٢        ٥,٣٦٤,٤٩٧    تأمني

      ٦٩٣,٠٠٩        ١,٧١٠,٠٠٢    مياه وكهرباء
       ٨,٨٧٢,٢٠٨        ٤٣,٧٨٨,٨٩١    مصاريف أخرى

        ٢٥٩,٠٣١,١٤٠        ٢٥٩,٥٦٤,٧٢٩    الطاقة اإلنتاجية املهدورة

      ٨٨٤,١٥٠,٠٣٤        ٩٤٤,٢٨٦٨,١٠        

املستغلة يف خطوط اإلنتاج والذي يعود إىل تكبد تكاليف ثابتة ذات عالقة باإلنتاج على الرغم بند الطاقة اإلنتاجية املهدورة ميثل الطاقة اإلنتاجية غري 
  .يتم حتميل تكاليف هذه الطاقة اإلنتاجية املهدورة على بند مصاريف إدارية وعمومية. من توقف املصنع لفرتات حمددة مسبقاً 

 
  الصرفأسعار صافي فروقات   -٢١

اجتة عن فروقات الصرف كون الشركة تظهر البيانات املالية باللرية السورية العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد باملقابل ميثل هذا البند اخلسائر الن
  .معظم املطلوبات املالية تسجل بالعمالت األجنبية يضاف إىل ذلك اخنفاض قيمة العملة مقارنة مع السنوات السابقة



 

 -  -

 
  مواد مسروقة ومتضررة  -٢٢

ب وسرقة وختريب ونتجت عنها أضرار متعددة تتلخص كما يليفرت خالل ال   :ة تعرض املعمل لعملية 
    .س.ل        

    ٢٦٤,٠٠٤,٠٤٤          )١٠إيضاح رقم (موجودات ثابتة مادية 
  ٣٨٦,٦٣٠,٦٩٠              )احملروقات(املخزون 

  ٣,٧٥٠,٠٢٠              املخزون قطع غيار
        ٢٥,٠٠٠              نقد يف الصندوق

                ٤٠٩,٧٥٤,٦٥٤      
  
  فترةنصيب السهم من خسارة ال  -٢٣

  :يتكون هذا البند مما يلي
    )غير مدققة(أيلول  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في         
       ٢٠١٣        ٢٠١٤    
  .س.ل          .س.ل        

    )  ٥,٧٣٧,٠٩٢,٦٧٨(  ) ٣,٤٨٦,٢٠٧,٢٥٧(  خسارة الفرتة
      ٩٧,٦٠٠,٠٠٠        ٩٧,٦٠٠,٠٠٠    املتوسط املرجح لعدد االسهم القائمة خالل الفرتة

  )    ٥٨,٧٨  (    )    ٣٥,٧٢  (  نصيب السهم من خسارة الفرتة
  
  

  إيضاح متمم لبيان التدفقات النقدية  -٢٤

  :)غري مدققة( أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  التسعةلفرتة  مت استثناء األنشطة التمويلية غري النقدية التالية من بيان التدفقات النقدية
 ".األجل ةطويلقروض "إىل بند " األجل ةقصري قروض "من بند . س.ل ٩٧٥,٧٠٠,٠٠٠بلغ إعادة تصنيف م  -  أ

 . ناجم عن فروقات سعر الصرف" غري متداولة ذات عالقةذمم دائنة أطراف "يف بند . س.ل ١٣٦,٦٦٠,٦٥٣زيادة مببلغ   - ب

  .لصرفناجم عن فروقات سعر ا" قروض طويلة األجل"من بند . س.ل ٧٠٨,٦٥٢,٩٨٠زيادة مببلغ  - ج
  .ناجم عن فروقات سعر الصرف" األجل قصريةقروض "من بند . س.ل ١,٣٧٨,٦٢١,٩٣٦زيادة مببلغ   -د



 

 -  -

 
  القيمة العادلة وإدارة المخاطر   -٢٥

  :ةالقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالي)أ ( 

  .بيان الوضع املايلاملالية املوقوفة بتاريخ ال يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدفرتيـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات 
  إدارة خماطر رأس املال

دارة رأس املال هدفها احملافظة على مبدأ استمرارية األعمال باالضافة اىل حتقيق أعلى عائدية ممكنة، وذلك من خالل حتسني توازن الشركة سياسة إلتتبع 
  .و التسهيالت اإلئتمانية ذات عالقةالذمم الدائنة للمقاولني، األطراف  اهلا اخلاصة باإلضافة إىلأمو  يتألف رأس مال الشركة من .موال اخلاصةالديون واأل

  :بلغت نسبة الديون لألموال اخلاصة ما يلي
    كانون األول  ٣١كما في            أيلول ٣٠كما في         
    ٣٢٠١          )غير مدقق( ٤٢٠١        
  .س.ل          .س.ل        

      ٣٥٧,٨١٤,٧٨٤        ٧٩٩,١٦٢,٥٧٣    مستحق للموردين واملقاولني
      ٦,٣٥٨,٤١٦,٧٨٠        ٥,٧٨٥,٦٣٨,٧١٥    قروض قصرية األجل

      ٧٠٢,٧٨٦,٦٥٩        ٢,٤٠٨,٠٨٢,٣٤٣    أطراف ذات عالقة –ذمم دائنة 
      ٥,٦٣٥,٣٤٨,٤٢٠        ٧,٣١٩,٧٠١,٤٠٠    ض طويل األجلو قر 

  )  ٨٥٩,١٩٤,٣٠٦(  )  ١,٤٤٢,٠٧٣,٧٢٣  (  نقد يف الصندوق ولدى املصارف
    ١٢,١٩٥,١٧٢,٣٣٧      ١٤,٨٧٠,٥١١,٣٠٨    لديونصايف ا

      ٣,٦٤٨,١٧٢,٧٨١        ١٦١,٩٦٥,٥٢٤    حقوق املسامهني 
    %٢٨.٣٣٤          %٢٨.٩,١٨١      نسبة صايف الديون إىل إمجايل حقوق املسامهني

  :خماطر السوق) ب ( 
د أو أسعار صرف العمالت مبا فيها املخاطر النامجة عن عدم تنشأ هذه املخاطر من التغريات يف قيمة، أو اإليرادات النامجة عن املوجودات أو الفوائ

  .املوجودات و املطلوباتاستحقاقات التطابق بني 
  



 

 -  -

  :خماطر السيولة)  ج(

الشركة تقوم  هلذه الغاية، فإن. إن إدارة خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات املرتتبة على الشركة عند استحقاق أي دفعة
  .بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات و املطلوبات على حد سواء و ذلك بشكل دوري

    )غير مدقق( ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما في     
    المجموع      أكثر من سنة      أقل من سنة    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  الموجودات  
    ١,٤٤٢,٠٧٣,٧٢٣    -      ١,٤٤٢,٠٧٣,٧٢٣  نقد يف الصندوق ولدى املصارف  
    ٧٥٢,٢١٦,٨٧٣    -      ٧٥٢,٢١٦,٨٧٣  دفعات مقدمة للموردين واملقاولني  
    ٢,١٢٢,٧١٢    -      ٢,١٢٢,٧١٢  أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة   
    ٧٦,٤٣٧,٧٢٣    -      ٧٢٣,٤٣٧,٧٦  أرصدة مدينة أخرى  

      ٢,٢٧٢,٨٥١,٠٣١    -      ٢,٢٧٢,٨٥١,٠٣١  جمموع املوجودات املتداولة   

      ٢,٢٧٢,٨٥١,٠٣١    -      ٢,٢٧٢,٨٥١,٠٣١   جمموع املوجودات    
  

  المطلوبات  
    املطلوبات املتداولة

    ٧٩٩,١٦٢,٥٧٣    -      ٧٩٩,١٦٢,٥٧٣  مستحق للموردين واملقاولني  
    ٥,٧٨٥,٦٣٨,٧١٥    -      ٥,٧٨٥,٦٣٨,٧١٥  قروض قصرية األجل  
    ١٢٢,٤١٨,٣٢٧    -      ١٢٢,٤١٨,٣٢٧  دفعات مقدمة من الزبائن   
    ١,٢٠٨,٩٣٠,٠٧٣    -      ٧٣,٠٩٣٠,١,٢٠٨  ريف مستحقةأرصدة دائنة أخرى ومصا  

    ٧,٩١٦,١٤٩,٦٨٨    -      ٧,٩١٦,١٤٩,٦٨٨  جمموع املطلوبات املتداولة    
  مطلوبات غري متداولة

    ٢,٤٠٨,٠٨٢,٣٤٣    ٢,٤٠٨,٠٨٢,٣٤٣    -    أطراف ذات عالقة -ذمم دائنة   
    ٧٠١,٤٠٠٩٧,٣١,    ٧٠١,٤٠٠٩٧,٣١,    -    األجل  ةض طويلو قر   

    ٧٨٣,٧٤٣٧٩,٧٢,    ٧٨٣,٧٤٣٧٩,٧٢,    -    وبات غري املتداولة جمموع املطل    

    ١٧,٦٤٣,٩٣٣,٤٣١    ٧٨٣,٧٤٣٧٩,٧٢,    ٧,٩١٦,١٤٩,٦٨٨  جمموع املطلوبات 

  )٤٠٠,٠٨٢,١١٥,٣٧(  )  ٧٨٣,٧٤٣٧٩,٧٢,(  )  ٦٥٧,٢٩٨,٣٥,٦٤(  السيولة  فجوة



 

 -  -

    ٢٠١٣كانون األول   ٣١كما في     
    المجموع      أكثر من سنة      أقل من سنة    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  الموجودات  
    
    ٨٥٩,١٩٤,٣٠٦    -      ٨٥٩,١٩٤,٣٠٦  نقد يف الصندوق ولدى املصارف  
      ٥١٧,٩٣٧,٣٨٨    -      ٥١٧,٩٣٧,٣٨٨  دفعات مقدمة للموردين واملقاولني  
    ٢,٠٩٢,٧٠٣    -      ٢,٠٩٢,٧٠٣  أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة   
    ٦٩,٣٢١,٤٣٣    -      ٦٩,٣٢١,٤٣٣  أرصدة مدينة أخرى  

      ١,٤٤٨,٥٤٥,٨٣٠    -      ١,٤٤٨,٥٤٥,٨٣٠  موع املوجودات املتداولة جم  

      ١,٤٤٨,٥٤٥,٨٣٠    -      ١,٤٤٨,٥٤٥,٨٣٠  جمموع املوجودات     
  

  المطلوبات  
    املطلوبات املتداولة

    ٣٥٧,٨١٤,٧٨٤    -      ٣٥٧,٨١٤,٧٨٤  مستحق للموردين واملقاولني  
  ٦,٣٥٨,٤١٦,٧٨٠    -      ٦,٣٥٨,٤١٦,٧٨٠  قروض قصرية األجل  
    ١٣٥,٠٩٨,١٥٤    -      ١٣٥,٠٩٨,١٥٤  دفعات مقدمة من الزبائن   
    ٨٠٤,٥٩٢,٠٩٧    -      ٨٠٤,٥٩٢,٠٩٧  أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة  

    ٧,٦٥٥,٩٢١,٨١٥    -      ٧,٦٥٥,٩٢١,٨١٥  جمموع املطلوبات املتداولة    
  مطلوبات غري متداولة

    ٧٠٢,٧٨٦,٦٥٩    ٧٠٢,٧٨٦,٦٥٩    -    أطراف ذات عالقة -ذمم دائنة   
    ٥,٦٣٥,٣٤٨,٤٢٠    ٥,٦٣٥,٣٤٨,٤٢٠    -    األجل  ةض طويلو قر   

    ٦,٣٣٨,١٣٥,٠٧٩    ٦,٣٣٨,١٣٥,٠٧٩    -    جمموع املطلوبات غري املتداولة     

    ١٣,٩٩٤,٠٥٦,٨٩٤    ٦,٣٣٨,١٣٥,٠٧٩    ٧,٦٥٥,٩٢١,٨١٥  جمموع املطلوبات 

  )١٢,٥٤٥,٥١١,٠٦٤(  )  ٠٧٩,١٣٥,٣٣٨,٦(  )  ٦,٢٠٧,٣٧٥,٩٨٥(  السيولة  فجوة

  :اطر معدل الفائدةخم) د(

بات اخلاضعة تنشأ هذه املخاطر من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية و اليت هلا تأثري مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد واملطلو 
  .للفوائد



 

 -  -

  خماطر العملة األجنبية) هـ(

ــ ة والــذي يــؤثر علــى املــدفوعات واملقبوضــات بــالعمالت األجنبيــة وكــذلك تقيــيم يتمثــل خطــر العمــالت األجنبيــة يف التغــريات يف أســعار العمــالت األجنبي
خـالل السـنة قامـت إدارة الشـركة بـإجراء عـدة حتاليـل حساسـية ملخـاطر العمـالت األجنبيـة  .األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبيـة
  .األجنبية، مل يكن ممكناً التحوط لالرتفاع يف الدوالر األمريكي مقابل اللرية السوريةوتوجهت إىل بنك حملي للنظر يف إمكانية التحوط للعمالت 

  : إن قيمة املوجودات واملطلوبات املالية للشركة بالعمالت األجنبية يف تاريخ التقرير هي كالتايل
    )غير مدقق( ٤٢٠١ أيلول ٣٠كما في     
  /)المطلوبات(صافي                 
    الموجودات      ات الموجود      المطلوبات    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

    )    ١١,٧٢٩,٣٠٠,٤٥٠(    ٩٢,١٢٢,٩٨٩    ١١,٨٢١,٤٢٣,٤٣٩  دوالر أمريكي
  ٩٨١,٤٦١,٨٣٦    ٩٨١,٤٦١,٨٣٦    -    يورو

  ٤٧٨      ٤٧٨    -    ريـال سعودي
          ٣٠٢,٩٥٢,٧٨٢    ٣٠٢,٩٥٢,٧٨٢    -    لرية لبنانية

  

  لرية سورية مقابل ١٩٢,٢٥ سوقريكي مقابل اللرية السورية يف الالدوالر األمهذه البيانات املالية بلغ سعر صرف  إعدادحىت تاريخ 
  :وبالتايل فإن حتليل احلساسية يظهر التايل ٢٠١٤ أيلول ٣٠من قبل الشركة  لمعستعن السعر امل% ٦,٢دوالر أمريكي وذلك بفارق نسبته  ١

    الوفر) / الخسارة(        
  المنتهية أشهر تسعةال لفترة        
        )غير مدققة( ٤٢٠١ أيلول ٣٠        
        .س.ل        
  )  ٧٢٧,٢١٦,٦٢٨(  دوالر أمريكي  
  ٦٠,٨٥٠,٦٣٤    يورو  
        ٣٠    ال سعوديـري  
  ١٨,٧٨٣,٠٧٢    لرية لبنانية 

دة خسارة األرقام املذكورة أعاله تدل على زيا. %٦,٢مت إعداد هذا التحليل بفرض تراجع صرف سعر اللرية السورية مقابل العمالت األجنبية بنسبة 
مقابل  %٦,٢قيمة اللرية السورية بنسبة  سنعند حت %٦,٢الشركة وذلك عند تراجع سعر صرف اللرية السورية مقابل العمالت األجنبية بنسبة 

  .العمالت األخرى سيكون هناك نفس التاثري على صايف اخلسارة ولكن ستظهر كمية اآلثر بإشارة معاكسة
  

  لماليةا المعلوماتالموافقة على    -٢٦

  .٢٠١٤تشرين األول  ٣٠ من قبل جملس اإلدارة بتاريخاملرحلية املوجزة املالية  املعلوماتمتت املوافقة على إصدار 


