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 املالية  البياناتأساسياً من  تشكل جزءاً  ٣٢إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 

- ٨  -

  البادية  إسمنتشركة 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  اآلخر الدخل الشاملو بيان الدخل 
        

    كانون األول  ٣١المنتهية في للسنة         
    ٦٢٠١          ٧٢٠١      إيضاح  

  ل.س.          ل.س.        
      ١٣,٨٩٣,٢١٣,٠٠٧        ٢٦,٧٤٦,٧٢١,١٨٩    ١٩  صايف املبيعات

  )    ٧,٩٣٩,١٣٣,٥٩٣(  )  ١٧,٣١٢,٥٨٠,٧٥٥  (  ٢٠  كلفة البضاعة املباعة

      ٥,٩٥٤,٠٧٩,٤١٤        ٩,٤٣٤,١٤٠,٤٣٤      جممل الربح  
  )    ٢,٩١٤,٣٩٧,٨٤٩(  )  ٣,٤٠٣,٨٤٠,٧١٥  (  ٢١  عموميةدارية و إاريف مص

  )    ٣٦,٢٥١,٨٥٣(  )  ٨,٥١٢,٩٢٦,٣١٨  (  ٢٢  حمققة فروقات أسعار صرف
  )    ١٣,١٠٧,٧٧٤,٩٥٤(      ٢١,٩٤١,٢٨٠,٢٥٠    ٢٢  صرف غري حمققةفروقات أسعار 

      ٢٥,٤٠٤,٣٠٤        ٢٢,٢٣٧,٣٠٥    ٢٣  يرادات فوائدإ
  )    ١٢,٤٦٦,٣٣٤,٥٨(  )  ١,١٢٦,٥٨٩,٣٢٦(  ٤٢  أعباء متويل

      -           ٢,٨٥٥,٨٧٧,٨٢٦    ٢٥  تسوية قرض املقاول غري املقيم
      ٥,٣٤١,٢٢٧        -         املؤسسني املسامهنيقرض ائد و فختفيض 

  )    ٣٠٢,١٤٢,٤٠٥(      -         مواد مسروقة ومتضررة
   وتسويات جردية من استبعاد خسائر

      -       )  ١٧,٤٥١,٨٨٩  (  ١٠  املادية ثابتةال للموجودات    
      -           ١٤٣,٠٢٤,٧٥٠    ٢٦  اقدية مستحقةتسوية رسوم تع

  )    ١٢,٨٤٢,٠٧٦,٦٩٧(      ٢١,٣٣٥,٧٥٢,٣١٧      السنة )خسارةربح / (
      -           -         ىخر أدخل شامل بنود 

  )    ١٢,٨٤٢,٠٧٦,٦٩٧(      ٢١,٣٣٥,٧٥٢,٣١٧      ةالشامل )اخلسارة( الدخل / إمجايل
  )    ١٣١,٥٨  (      ٢١٨,٦٠      ٢٧  السنة )خسارةربح / (نصيب السهم من 

  
  



 

 املالية  البياناتأساسياً من  تشكل جزءاً  ٣٢إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ٩  -

  البادية  إسمنتشركة 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

   يرات في حقوق المساهمينالتغبيان 
          

    خسائر          خسائر                    رأس المال          
      المجموع          متراكمة غير محققة          محققة متراكمة          قانونيالحتياطي اال          المكتتب به والمدفوع          
   ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.         

  )  ١١,٦٢٧,٣١٥,٤٢٧  (  )    ١٩,٤٣٩,٩٣٠,٦٣٨(  )  ١,٩٤٧,٣٨٤,٧٨٩  (      -           ٩,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠١٦ الثاينكانون   ١الرصيد كما يف 
    )  ١٢,٨٤٢,٠٧٦,٦٩٧  (  )    ١٣,١٠٧,٧٧٤,٩٥٤(      ٢٦٥,٦٩٨,٢٥٧        -           -       إمجايل اخلسارة الشاملة

  )  ٢٤,٤٦٩,٣٩٢,١٢٤  (  )    ٣٢,٥٤٧,٧٠٥,٥٩٢(  )  ١,٦٨١,٦٨٦,٥٣٢  (      -           ٩,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠    ٦١٢٠كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
    ٢١,٣٣٥,٧٥٢,٣١٧        ٢١,٩٤١,٢٨٠,٢٥٠    )  ٦٠٥,٥٢٧,٩٣٣  (      -           -       الدخل الشاملإمجايل 

    -           -       )  ٢٦,٥٦٩,٨٢٦(      ٢٦,٥٦٩,٨٢٦        -       ٦٢٠١عام عن  صيص احتياطي قانوينخت

  )  ٣,١٣٣,٦٣٩,٨٠٧  (  )    ٣٤٢,٤٢٥,٦٠٦,١٠(  )  ٢٩١,٧٨٤,٣١٣,٢  (      ٢٦,٥٦٩,٨٢٦        ٩,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠    ٧٢٠١كانون األول   ٣١ا يف الرصيد كم
  



 

 املالية  البياناتأساسياً من  تشكل جزءاً  ٣٢إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ١٠ -

  البادية  إسمنتشركة 
  شركة مساهمة مغفلة عامة
   بيان التدفقات النقدية

        
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في             
    ٦١٢٠         ٧٢٠١      إيضاح      

  ل.س.         ل.س.        ات النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفق
  )    ١٢,٨٤٢,٠٧٦,٦٩٧(      ٢١,٣٣٥,٧٥٢,٣١٧      السنة )خسارةربح / (

     التشغيلية األنشطة الناتج عند وصول إىل صايف النقتعديالت لل
      ١٣,١٣٤,١٩٠,٦٨٥    )  ٣,١٣٦,٥٦٥,٩١١  (    صرف غري حمققة أسعارفروقات 

      ٨٦٤,٨٠١,٠٨٩        ٨٩٣,٣٠٧,١٨١    ١٠  هالكات ستاال
      ٢٤,٢٦٤,١١٠        ١٢,٩٧٢,١٩٧    ١١  اإلطفاءات

      -          ١٧,٤٥١,٨٨٩    ١٠  وتسويات جردية للموجودات الثابتة املادية استبعادمن  خسائر
      ٣٠٢,٠٥٣,٨٦٥        -        مسروقة ومتضررةة مواد ر خسا

      ١,٢٠٦,١٠٩,٨٤٣        -        ونة مصاريف قرض املقاول األجنيبمؤ 
      -      )  ١٢,٦١٦,٧٥٠,٢٣٩  (    رض املقاول غري املقيمتسويات ق

      ٢٧,٦٣٦,٢٩٣        ٤٦,٢٠٣,٩٤٨      مؤونة قرض الشركاء املؤسسني
          ٢,٧١٦,٩٧٩,١٨٨        ٦,٥٥٢,٣٧١,٣٨٢    

  )    ١٠٩,٩٩٦,٩٥٧(      ١٠٩,٩٩٦,٩٥٧      ذمم مستحقة على الزبائنيف  )الزيادةالنقص / (
  )    ١,٦٧٨,٨٨١,١٨٦(  )  ١,٤٠٣,١٧٦,٥٩٣  (    الزيادة يف املخزون

  )    ٥١,٨٤٥,٩٧٨(      ٥٣,٨٩٨,٥١٥      خرىأرصدة مدينة أيف  )الزيادةالنقص / (
      ٦٧,٧٥٤,٥٨٧        ١٨٦,٧٨٤,٠٢٠      املستحق للموردين واملقاولني يف الزيادة
      ١١٣,٣٤٩,٢٩٣        ١٨١,٤٨٨,١٧٣      يف األرصدة الدائنة األخرى واملصاريف املستحقةالزيادة 

  )    ٥٢,١٢٦,٢٢٢(      ٣٨٥,٩٦١٣٢٣,      يف دفعات مقدمة من الزبائن )النقصالزيادة / (

      ١,٠٠٥,٢٣٢,٧٢٥        ٠٠٥,٣٢٣,٨٣٩,٦      التشغيلية األنشطةلناتج عن ا صايف النقد  
      :االستثماريةاألنشطة من  ةالنقدي اتالتدفق

  )    ٣٢٤,٠٢٢,١١٢(  )  ٣١٢,٩٩١,٦٢٣  (    يف دفعات مقدمة للمقاولنيالزيادة 
  )    ٦٥,١٤٣,٦١٦(  )  ٢٢١,١٦٧,٦٨٤  (  ٩  التنفيذ قيد شاريعإضافات إىل م
  )    ٣٤٧,٤١٩,٣٠١(  )  ٢,٤٣٧,٠٨٩,٥٢٢  (  ١٠  موجودات ثابتة مادية إضافات إىل

  )      ٢٠٠,٠٠٠(  )    ١,٧٣٨,٥٣١  (  ١١  ات إىل موجودات ثابتة غري ماديةإضاف

  )    ٠٢٩,٧٨٥٧٣٦,(  )  ٢,٩٧٢,٩٨٧,٣٦٠  (    االستثمارية األنشطة املستخدم يف صايف النقد  
  :من األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية 

  )    ٢,٣٢٣,٠٦٨,٦٠٠(  )  ٦,٨٢٣,٠٣٤,٧٧٠(    األجل قصرية قروضتسديد 
      ١,٠٧٢,٦٢٨,٤٨٢        ٤,٤٤٦,٢٨٥,٦٤٦      زيادة يف التمويل من أطراف ذات عالقة
      ٤٤٨,٦٦٧,٤٥٠        ٢٤٨,٤٢٠,٨٠٠      فوائد مرمسلة على قرض الشركاء املؤسسني

  )    ٨٠١,٧٧٢,٦٦٨(  )  ٢,١٢٨,٣٢٨,٣٢٤  (    األنشطة التمويلية املستخدم يف النقد صايف  
    ٩١,٧٩٨,٧٤٢   )  ٤٩,١٢٢,٦٤٤  (    فروقات أسعار صرف النقد ومايوازي النقد

  )    ٤٤١,٥٢٦,٢٣٠(      ٨٥٤,٨٨٥,٥١١       يف الصندوق ولدى املصارفالنقد يف (النقص)  الزيادة / صايف
      ١,١٨٣,٧٩٥,٣٨٣        ٧٤٢,٢٦٩,١٥٣    ٥  صارف كما يف أول السنةيف الصندوق ولدى املنقد ال

    ٧٤٢,٢٦٩,١٥٣        ١,٥٩٧,١٥٤,٦٦٤    ٥  آخر السنةكما يف يف الصندوق ولدى املصارف  النقد 



 

 - ١١ -

  البادية  إسمنتركة ش
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  المالية  البياناتحول إيضاحات 
  ٧٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في 

                  
  

  ونشاط الشركةموضوع    -١

حبسب  ٢٠٠٦حزيران  ١بتاريخ  ٢٤٦٥تأسست مبوجب قرار رئاسة جملس الوزراء رقم مغفلة عامة البادية هي شركة مسامهة  إمسنتشركة 
و علي أالف نتاجإللدخل ملدة مخس سنوات من تاريخ بدء ااوتعديالته والذي يعفي الشركة من ضريبة  ١٩٩١لعام  ١٠انون االستثمار رقم ق

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

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

تمثل قد أمت املقاول وامل ٢٠١١حزيران  ٧، على شهادة القبول الشرطي اليت تشهد مبوجبها بأنه بتاريخ ٢٠١١حزيران  ٧وقعت الشركة بتاريخ 
البادية. وأن مجيع عمليات تركيب اآلالت والتجهيزات  إمسنتاألول العائد لشركة  نتاجعمله يف بناء خط اإل "للمقاوالت CBMI"بشركة 

من العقد. ومن خالل التوقيع على شهادة القبول  ١٠- ١١جاهزاً لالستالم وذلك وفقاً للمادة رقم  نتاجقد انتهت وعليه فقد أصبح خط اإل
 تعترب الشركة قد انتقلت من مرحلة التشغيل التجريـيب إىل مرحلة التشغيل الفعلي. الشرطي،

اليت تشهد مبوجبها أن البادية على شهادة القبول النهائي  إمسنتوقعت شركة  ٢٠١٨كانون الثاين   ٣١وبتاريخ  ١- ١٣-١٠وفقاً  للمادة رقم 
  بله واملشار إليها سابقاً بشهادة االلتزام الشرطي.املتعلقة من ق التعاقدية املقاول قد أمت مجيع االلتزامات

من آالت وجتهيزات  نتاجالبورتالندي العادي واألسود واسترياد مجيع املستلزمات الالزمة لإل مسنتاإل إنتاجغاية الشركة إقامة واستثمار مشروع 
واملسامهة يف مشاريع مماثلة أو متممة والقيام بالصناعات ومعدات وأجهزة وآليات وقطع التبديل الالزمة إلقامة املشروع وتشغيله واملشاركة 

  املتممة واملكملة واحلصول على أية حقوق أو امتيازات الزمة للشركة واسترياد وسائط النقل الالزمة.
مت انعقاد  ٢٠١٦ نيسان ١٨بتاريخ  ومت انتخاب جملس اإلدارة األول للشركة. ٢٠٠٨آب  ٢٨عقدت اجلمعية التأسيسية للشركة بتاريخ ان

 الذي انتهت واليته يف السابق اهليئة العامة العادية للشركة، وقد مت انتخاب جملس إدارة جديد ملدة أربع سنوات ليخلف جملس اإلدارة

  .٢٠١٦آذار  ٢٠ 
 

  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  - ٢

  .عدلة واليت ليس هلا أثر جوهري على البيانات املالية للشركةواملللتقارير املالية اجلديدة عايري الدولية امل  - أ

للفرتات املالية اليت  املفعولتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية يف إعداد البيانات املالية للشركة، واليت أصبحت سارية لالدولية ل عايرياملّمت تطبيق 
  :٢٠١٧كانون الثاين   ١تبدأ كما يف أو بعد 

 واملتعلقة باالعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة عن اخلسائر غري  ضرائب الدخل) ١٢ار احملاسبة الدويل رقم (يعلى مع تالتعديال
 احملققة.

هذه التعديالت ألول مرة خالل السنة احلالية. توضح هذه التعديالت كيف ينبغي للمنشأة تقييم ما إذا كان سيكون  الشركةطبقت 
ة خاضعة للضريبة كافية حبيث ميكن للمنشأة االستفادة من الفروقات الزمنية املؤقتة. مل يكن لتطبيق هذه التعديالت هناك أرباح مستقبليّ 

  أّي تأثري على البيانات املالية للشركة.



 

 
- ١٢ -

 ) اإلفصاحات. – بيان التدفقات النقدية) ٧التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 

إفصاحات متكن مستخدمي . تتطلب هذه التعديالت من املنشأة، إضافة مرة خالل السنة احلاليةهذه التعديالت ألول  الشركةطبقت 
  البيانات املالية من تقييم التغريات يف املطلوبات الناجتة من األنشطة التمويلية مبا فيها التغريات النقدية وغري النقدية.

من  قرضو  )١٣إليضاح (ا قرض املقاول غري املقيمو يالت مصرفية من تسه يةنشطة التمويلاألالناشئة عن  مطلوبات الشركةتتكون 
) ملخص حركة التغريات بني األرصدة االفتتاحية واخلتامية للمطلوبات ٣٠كما ورد يف اإليضاح (. )١٦(اإليضاح  املسامهني املؤسسني

 يكن لتطبيق هذه التعديالت أي تأثري على ، مل)٣٠الوارد يف اإليضاح (اإلفصاح اإلضايف  فيما عدا. الناشئة عن األنشطة التمويلية
  البيانات املالية للشركة.

 واليت تشمل التعديالت على املعيار  ٢٠١٦ – ٢٠١٤املالية الصادرة خالل األعوام  التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير
  ).١٢لتقارير املالية رقم (لالدويل 

) إىل أنه ال يتعني على املنشأة تقدمي معلومات مالية موجزة عن احلصص يف الشركات التابعة ١٢ة رقم (لتقارير املاليليشري املعيار الدويل 
ا برسم البيع. توضح التعديالت أن  أو الشركات الزميلة أو املشاريع املشرتكة املصنفة (أو املدرجة ضمن جمموعة مستبعدة) كمحتفظ 

  ) هلذه احلصص.١٢لتقارير املالية رقم (لللمعيار الدويل  هذا هو االمتياز الوحيد من متطلبات اإلفصاح

مل ينتج أي أثر من تطبيق هذه التعديالت على البيانات املالية املوحدة للمجموعة حيث مل تصنف أي من حصص اجملموعة يف هذه 
ا برسم البيع.املنشآت أو ضمن جمموعة    مصنفة، كمحتفظ 

  اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد: لتقارير املاليةاملعايري الدولية ل  - ب

  الشركة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غري سارية املفعول بعد: تقممل 
  سارية المفعول للسنوات  معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

  بدأ في أو بعدالمالية التي ت
 -  ٢٠١٤التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام 

) ومعيار احملاسبة ١اليت تشمل التعديالت على املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقم ( ٢٠١٦
 ).٢٨الدويل رقم (

  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

 -  ٢٠١٥الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام  التحسينات السنوية على املعايري
ومعيار ) ١١و () ٣اليت تشمل التعديالت على املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقم ( ٢٠١٧

  ).٢٣) و (١٢احملاسبة الدويل رقم (

  ٢٠١٩كانون الثاين  ١

 

يات بالعمالت األجنبية والدفعات ): العمل٢٢للتقارير املالية رقم ( الدوليةتفسري جلنة املعايري 
  املقدمة.

  اجملراة بالعمالت األجنبية أو اجزاء من عمليات، حيث : العملياتيتناول التفسري 

  جنبيةأيوجد مثن معنون بعملة 

  متعلق بذلك الثمن قبل االعرتاف بايراد مؤجل تعرتف املنشأة باصل مدفوع مقدمًا أو
  وذات الصلة ،   باملوجودات أو اإليرادات أو املصاريف

 .األصل املدفوع مقدماً أو اإليراد املؤجل هو غري نقدي  

  ٢٠١٨كانون الثاين  ١
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  معاجلات ضريبة الدخل. حول ني): عدم اليق٢٣لتقارير املالية (لتفسري جلنة املعايري الدولية 

خلسائر يتناول التفسري حتديد الربح اخلاضع للضريبة (اخلسائر الضريبية)، األسس الضريبية، ا
الضريبية غري املستخدمة، اإلعفاءات الضريبية غري املستخدمة واملعدالت الضريبية وذلك عندما 

   .)١٢( رقم الدويل معيار احملاسبة مبوجب الدخل ضريبة معاجلات بشأن يقني عدم هناكيکون 

  على وجه التحديد ما يلي:يتناول التفسري و 

 ريبية بشكل مجاعي؛ما إذا كان ينبغي النظر يف املعاجلات الض 

 مراجعات السلطات الضريبية؛ افرتاضات 

  حتديد الربح اخلاضع للضريبة (اخلسارة الضريبية)، األسس الضريبية، اخلسائر الضريبية
 ، وعدالت الضريبيةاملغري املستخدمة واالعفاءات الضريبية غري املستخدمة و 

 .يف الوقائع والظروف التغرياتأثر 

  ٢٠١٩كانون الثاين   ١

واملتعلقة  "الدفع على أساس السهم") ٢التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
  والقياس لعمليات الدفع على أساس السهم. بالتصنيف

  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

واملتعلقة بالفرق ما بني  "عقود التأمني") ٤التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
  ) ومعيار عقود التأمني اجلديد٩ريان كل من املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (تاريخ س

  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

حيث مت تعديل الفقرة  "االستثمارات العقارية") ٤٠التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (
ت العقارية فقط ) لتنص على ان املنشأة تقوم بتحويل أي عقار من أو إىل االستثمارا٥٧رقم (

  عندما يكون هنالك دليل على التغري يف االستخدام.

مع تعريف العقارات أو تتوقف عن التوافق حيدث التغري يف االستخدام عندما تتوافق 
  االستثمارات العقارية.

  ال يشكل التغيري يف نوايا اإلدارة الستخدام العقار دليل على وجود تغري يف االستخدام.

  ة لتنص على أن قائمة األمثلة الواردة فيها غري شاملة.مت تعديل الفقر 

  ٢٠١٨كانون الثاين ١

 

 ٢٠١٠و ٢٠٠٩ األدوات املالية (النسخ املعدلة لألعوام ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
) األدوات املالية يف تشرين ٩) حيث صدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (٢٠١٤و ٢٠١٣و

وطرح متطلبات جديدة لتصنيف وقياس املوجودات املالية، ومت تعديله يف تشرين  ٢٠٠٩الثاين 
إلضافة متطلبات لتصنيف وقياس واستبعاد املطلوبات املالية، كما مت طرح نسخة  ٢٠١٠األول 

لتتضمن متطلبات جديدة حملاسبة التحوط. كما مت إصدار  ٢٠١٣جديدة يف تشرين الثاين 
كي يتضمن بشكل رئيسي كل من (أ) متطلبات التدين   ٢٠١٤يف متوز نسخه معدلة من املعيار 

للموجودات املالية (ب) تعديالت حمددة ملتطلبات التصنيف والقياس من خالل طرح فئة لقياس 
  .املوجودات املالية من خالل الدخل الشامل اآلخر لبعض أدوات الدين البسيطة

  ٢٠١٨كانون الثاين ١
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) حتتوي على املتطلبات احملاسبية ٩معيار الدويل للتقارير املالية رقم (ن النسخة النهائية للإ
): االعرتاف والقياس. وتتضمن ٣٩املالية وحّلت حمل معيار احملاسبة الدويل رقم ( لألدوات

   النسخة اجلديدة من املعيار املتطلبات التالية:

  :التصنيف والقياس

مال والتدفقات النقدية التعاقدية. وقدمت نسخة تصنف املوجودات املالية بناء على منوذج األع
املالية  املوجوداتتصنيف جديدا لبعض أدوات الدين حيث ميكن تصنيفها ضمن " ٢٠١٤

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر". ويتم تصنيف املطلوبات املالية بشكل مشابه 
املتطلبات املنطبقة على قياس خماطر  ) لكن هنالك اختالفات يف٣٩ملعيار احملاسبة الدويل رقم (
  االئتمان املتعلقة باملنشأة.

  ي:ــــــالتدن

منوذج "اخلسارة االئتمانية املتوقعة" الحتساب خسارة تدين املوجودات  ٢٠١٤قدمت نسخة 
، وعليه أصبح من غري الضروري زيادة املخاطر االئتمانية بشكل مسبق حىت يتم االعرتاف املاليـة

  ين.خبسارة التد
  محاسبة التحوط:

منوذج جديد حملاسبة التحوط مت تصميمه ليكون أكثر مالءمة مع كيفية  ٢٠١٤قدمت نسخة 
  قيام املنشآت بإدارة املخاطر عند التعرض ملخاطر التحوط املايل وغري املايل.

  إلغاء االعتراف:

ما وردت يف املعيار مت إتباع متطلبات إلغاء االعرتاف للموجودات املالية واملطلوبات املالية ك
  ).٣٩احملاسيب الدويل رقم (

  

املتعلقة مبزايا الدفع  االدوات املالية :)  ٩التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( 
مع التعويضات السلبية، حبيث تعدل املتطلبات احلالية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم  املسبق

اء اخلدمة وذلك للسماح القياس بالكلفة املطفأة ( أو وفقًا لنموذج ) فيما يتعلق حبقو ٩(  ق ا
ل الدخل الشامل اآلخر) مبا فيها حالة مدفوعات التعويضات البالقيمة العادلة من خ ،االعمال
  السلبية.

  ٢٠١٩كانون الثاين   ١

  ) األدوات المالية٩تقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

كانون األول   ٣١لى حتليل املوجودات املالية واملطلوبات املالية للشركة كما يف بناًء ع
على أساس احلقائق والظروف املوجودة يف ذلك التاريخ، قام أعضاء جملس إدارة  ٢٠١٧

) على البيانات املالية للشركة كما ٩الشركة بتقييم أثر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
  يلي:

  :لقياسالتصنيف وا

كافة املوجودات املالية واملطلوبات املالية سيتم تصنيفها وقياسها بناء على نفس القواعد 
  ).٣٩املعتمدة حالياً يف إطار معيار احملاسبة الدويل رقم (
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  :التدين

) ألحكام التدين حسب املعيار ٥(إيضاح  ارية لدى املصارفاجلسابات سوف ختضع احل
  ).٩( الدويل للتقارير املالية رقم

خماطر االئتمان للمصارف، منذ االعرتاف في قدرت اإلدارة أنه مل تكن هنالك زيادة كبرية 
. وبناًء على ذلك، يتوقع املدراء االعرتاف خبسائر ٢٠١٧كانون األول   ٣١األويل وحىت 

 شهراً هلذا البند. ١٢ائتمانية متوقعة ملدة 

االئتمانية املتوقعة كما يف املعيار الدويل بشكل عام، تتوقع اإلدارة أن تطبيق منوذج اخلسائر 
) سيؤدي إىل االعرتاف املسبق خبسائر ائتمانية للبنود املعنية، وسوف ٩للتقارير املالية رقم (

مليون لرية  ٤٠يزيد من مبلغ خمصص اخلسارة املعرتف به هلذه البنود مببلغ تقرييب قيمته 
  سورية.

  :حماسبة التحوط

  الشركة ليس لديها أي عالقات حتوطية.ال يوجد تأثري، حيث أن 

  ): اإليرادات من العقود مع العمالء.١٥( رقماملعيار الدويل للتقارير املالية 

حيث وضع نظام شامل وموحد  ٢٠١٤) يف أيار ١٥صدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
العمالء. املعيار الدويل  به املنشآت يف قيد اإليرادات الناجتة من العقود املربمة مع تستعني

) سوف حيل حمل اإلرشادات احلالية بشأن االعرتاف باإليرادات مبا يف ١٥للتقارير املالية رقم (
): عقود ١١): اإليرادات، واملعيار احملاسيب الدويل رقم (١٨ذلك املعيار احملاسيب الدويل رقم (

ا من تفسريات عند سريان العمل بامل عيار الدويل للتقارير املالية رقم اإلنشاءات وما يتعلق 
)١٥.(  

  ٢٠١٩كانون الثاين   ١

) على أنه يتوجب على املنشأة ١٥ويرتكز املبدأ األساسي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
ا لوصف التحويل احلاصل للبضائع أو اخلدمات املتفق عليها للعمالء بقيمة  االعرتاف بإيرادا

وقع املنشأة احلصول عليها لقاء تلك البضائع أو اخلدمات، ويقدم املعيار اليت تت القيمةتعكس 
  على وجه الدقة منهجاً لالعرتاف باإليرادات بناًء على مخس خطوات:

  : حتديد العقود املربمة مع العميل.١* اخلطوة 
  : حتديد التزامات األداء الواردة بالعقد.٢* اخلطوة 
  : حتديد قيمة املعاملة.٣* اخلطوة 
  : ختصيص قيمة املعاملة على التزامات األداء الواردة بالعقد.٤* اخلطوة 

  : االعرتاف باإليرادات عند (أو حني) استيفاء املنشأة اللتزامات األداء٥* اخلطوة 

ا عندما يتم استيفاء ١٥ومبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( ) تعرتف املنشأة بإيرادا
حتول السيطرة للعميل على البضائع أو اخلدمات اليت تنطوي على استيفاء  االلتزام، أي عندما

) ١٥التزام ما. لقد مت إضافة املزيد من التوجيهات املستقبلية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
حىت يتم معاجلة حاالت حمددة، وإضافة إىل ذلك يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

  داً من اإلفصاحات التفصيلية.) مزي١٥(
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  ) اإليراد من العقود مع العمالء١٥تقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

فيما عدا ضرورة تقدمي املزيد من اإلفصاحات الشاملة عن معامالت إيرادات الشركة، ال تتوقع 
له تأثري كبري على املركز املايل  ) سيكون١٥اإلدارة أن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

  واألداء املايل للشركة.
): اإليرادات من العقود مع العمالء ١٥التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

، اعتبارات املوكل مقابل الوكيل املتعلقة بتوضيح ثالثة جوانب للمعيار (حتديد التزامات األداء، 
  نتقال مريح للعقود املعدلة والعقود املكتملة.والرتاخيص) ولتوفري ا

  ٢٠١٨ الثاينكانون   ١

): عقود اإلجيار، حيدد هذا املعيار كيفية االعرتاف والقياس ١٦( رقماملعيار الدويل للتقارير املالية 
والعرض واإلفصاح عن عقود اإلجيار وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية. كما يوفر هذا املعيار 

وذج حماسيب موحد للمستأجر، حيث يتطلب قيام املستأجرين باالعرتاف باألصول وااللتزامات من
ا  شهرًا أو أقل أو تكون أصوهلا ذات  ١٢لكافة عقود اإلجيار باستثناء العقود اليت تكون مد

  قيم منخفضة.

الدويل  يستمر املؤجرين بتصنيف عقود اإلجيارات كتشغيلية أو متويلية، ضمن مفهوم املعيار
) املتعلق باحملاسبة للمؤجر دون تغيري جوهري عن املعيار احملاسيب الدويل ١٦للتقارير املالية رقم (

  ).١٧السابق رقم (

  ٢٠١٩ الثاينكانون   ١

  ) عقود اإليجار١٦تقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

ة مستأجراً، حيث أن الشركة قد اعرتفت بالنسبة لعقود اإلجيار التمويلية اليت تكون فيها الشرك
بالفعل مبوجودات والتزامات تأجري متويلية مرتبطة برتتيبات التأجري، ويف احلاالت اليت تكون فيها 

ال يتوقعون أن  الشركة مؤجرًا (لعقود التأجري التشغيلية والتمويلية)، فإن أعضاء جملس اإلدارة
ا يف ١٦الية رقم (يكون لتطبيق املعيار الدويل للتقارير امل ) تأثريًا جوهريًا على املبالغ املعرتف 

  .البيانات املالية للشركة

  

اإلستثمار يف الشركات الزميلة واملشاريع ): ٢٨تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (
: تتعلق باحلصص الطويلة أألجل يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة. وتوضح هذه املشرتكة

 األدوات املالية )٩عديالت تطبيق املنشأة للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (الت
للحصص الطويلة األجل يف شركة زميلة أو مشروع مشرتك واليت تشكل جزءا من صايف 
اإلستثمار يف الشركة الزميلة أو املشروع املشرتك على ان ال يكون قد مت تطبيق طريقة حقوق 

 .امللكية

 ٢٠١٩ون الثاين كان  ١

): األدوات املالية، اإلفصاحات املتعلقة ٧التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
  ).٩الدويل للتقارير املالية رقم ( للمعياربالتطبيق االويل 

الدويل  املعيارعندما يتم تطبيق 
  ).٩للتقارير املالية رقم (

): األدوات املالية اإلفصاحات املتعلقة بإفصاحات إضافية ٧م (املالية رق للتقاريراملعيار الدويل 
حول حماسبة التحوط (والتعديالت الالحقة) والناجتة عن تطبيق الفصل اخلاص مبحاسبة 

  ).٩التحوط يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

الدويل  املعيارعندما يتم تطبيق 
  ).٩للتقارير املالية رقم (
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 عقود التأمني )١٧تقارير املالية رقم (ال إلعداديل املعيار الدو 

) قياس املطلوبات التأمينية بالقيمة احلالية ١٧( يتطلب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم
دف هذه املتطلبات إىل للوفاء ج قياس وعرض أكثر اتساقا جلميع عقود التأمني.  ، ويوفر 

قائمة على املبادئ لعقود التأمني. وحيل املعيار الدويل إلعداد حتقيق هدف احملاسبة املتسقة ال
اعتبارا  التأمنيعقود ) ٤( ) حمل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم١٧التقارير املالية رقم (

  .٢٠٢١كانون الثاين   ١من 

  ٢٠٢١ الثاينكانون   ١

ومعيار  البيانات املالية املوحدة  )١٠( متعديالت على املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رق
) واملتعلق ٢٠١١): اإلستثمار يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة (٢٨رقم ( الدويلاحملاسبة 

 .شركته الزميلة أو مشروعه املشرتكلمبعاجلة البيع أو املسامهة يف املوجودات من املستثمر 

 غري حمدد بعد التطبيقتاريخ 

هذه املعايري . إن تطبيق عندما تكون قابلة للتطبيق للشركة تطبيق هذه املعايري والتفسريات والتعديالت اجلديدة يف البيانات املالية تتوقع اإلدارة
  .ويلاألوالتفسريات والتعديالت اجلديدة، قد اليكون هلا أي تأثري جوهري على البيانات املالية للشركة يف فرتة التطبيق 

) يف البيانات املالية للشركة للفرتة املالية اليت ٩لتقارير املالية رقم (ل) واملعيار الدويل ١٥لتقارير املالية رقم (لاملعيار الدويل  تتوقع اإلدارة تطبيق
  ١اليت تبدأ يف ) يف البيانات املالية للشركة للفرتة السنوية ١٦عتماد املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (او  ٢٠١٨كانون الثاين   ١تبدأ يف 

 .٢٠١٩كانون الثاين 
  
  ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٣

  إعداد البيانات املالية:

  .IFRS)(مت إعداد البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية 

  أسس اإلعداد:

وتظهــر هــذه البيانــات بــاللرية الســورية (ل.س.) العملــة  لشــركةوهــي مســتخرجة مــن ســجالت ا التارخييــة وفقــاً ملبــدأ الكلفــةالبيانات املاليــة  عدادإمت 
  التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد.

  ساسية املتبعة:فيما يلي ملخص ألهم السياسات احملاسبية األ

  حتقق اإليرادات    -أ

ة، يتم قيد اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو القابــل لالســتالم، بعــد ختفــيض مــردودات املبي عــات املقــدرة، احلســومات واملؤونــات املشــا
  وجدت. إن

  مبيعات البضاعة
  يتم قيد إيرادات مبيعات البضاعة عند حتقق كافة الشروط التالية:

  بتحويل املخاطر اهلامة ومنافع ملكية البضائع إىل الشاري قيام الشركة -
  ة بوجود امللكية وال بالرقابة الفعالة على البضائع املباعةبعالقة إدارية مستمرة إىل احلد املرتبط عاد عدم احتفاظ الشركة -
  ميكن قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوقة -
  ةشركمن احملتمل أن تتدفق املنافع االقتصادية املرتبطة بالعملية إىل ال -
  العملية بصورة موثوقة. ميكن قياس التكاليف اليت تكبدت أو سيتم تكبدها يف -

  .تتم نقداً مجيع مبيعات الشركة 
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  إيرادات الفوائد 
    .تسجل إيرادات الفوائد دورياً بناًء على أساس املبلغ ومعدل الفائدة الفعلي املطبق

  مشاريع قيد التنفيذ  -ب

  تظهر املشاريع قيد التنفيذ على أساس الكلفة التارخيية بعد تنـزيل خسارة تدين القيمة، إن وجدت.

  األصول الثابتة املادية  -ج

صول الثابتة املادية على أساس الكلفة التارخيية بعد تنـزيل اإلستهالكات املرتاكمة، وخسارة تدين القيمة، إن وجدت. تتضمن تكلفة تظهر األ
  املوجودات املشرتاة، كلفة الشراء زائد التكاليف اإلضافية اليت تتكبدها الشركة إليصال األصول إىل حالتها التشغيلية.

  عندما تصبح جاهزة لغايات إستعماهلا.يبدأ استهالك هذه األصول 
  جيري استهالك األصول الثابتة املادية بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار املقدرة لألصول املعنية كالتايل:

    سنة    
 ١٠- ٥    نقلالآليات 

  ٨- ٢    معدات تقنية وإلكرتونية أخرىأجهزة كمبيوتر و 
  ١٠- ٣    مفروشات ومعدات مكتبية

  ٢٥- ٥    املصنع اينمب
  ٢٠- ٢    معدات املصنع

اية العمر اإل بيان وضعيف تاريخ كل  ي وطريقة االستهالك. نتاجمايل تقوم الشركة مبراجعة القيم الدفرتية لألصول الثابتة وقيمة النفاية يف 
لتقييم تؤثر على الفرتة احلالية يعرتف بالفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات يف فرتة مراجعة التقديرات والفرتات الالحقة إذا كانت إعادة ا

  والفرتات الالحقة.
ويتم تسجيل  يتم احتساب الربح أو اخلسارة النامجة عن استبعاد األصول الثابتة، على أساس الفرق بني سعر املبيع والقيمة الدفرتية الصافية.

  .خراآل الدخل الشاملو بيان الدخل الربح أو اخلسارة يف 

  اديةاألصول الثابتة غري امل  -د

طفاء املــرتاكم وخســائر تــدين القيمــة تظهر األصول الثابتة غري املادية اليت حتدد عمرها الزمين على أساس سعر الكلفة باللرية السورية بعد تنـزيل اإل
  املرتاكمة، إن وجدت.

بيانــات املاليــة ويــتم تســجيل أي تــدين يف قيمتهــا األصول الثابتة غري املادية اليت مل يتحــدد عمرهــا الــزمين يــتم مراجعــة التــدين يف قيمتهــا يف تــاريخ ال
  .خرالدخل الشامل اآلو بيان الدخل يف 

 التدين يف قيمة األصول الثابتة املادية وغري املادية  -ه

ر يــدل يف تــاريخ كــل بيــان وضــع مــايل تقــوم الشــركة مبراجعــة القــيم احلاليــة للموجــودات املاديــة وغــري املاديــة لتحديــد فيمــا إذا كــان هنالــك أي مؤشــ
اخنفاض يف قيمة املوجودات. إن وجد، يتم تقدير القيمة املسرتدة للموجودات لكي يتم حتديد مــدى اخلســارة. تــتم مراجعــة املوجــودات غــري  على
  ية غري احملددة بتاريخ بيان الوضع املايل لتحديد فيما إذا كان هنالك أي مؤشر يدل على تدين قيمتها.نتاجة ذات احلياة اإلاديامل

 املسرتدة هي القيمة األعلى مما يلي: القيمةإن 
القيمـــة العادلـــة الـــيت تعكـــس وضـــع الســـوق بتـــاريخ بيـــان الوضـــع املـــايل مطروحـــاً منهـــا تكلفـــة البيـــع حيـــث ينطبـــق، لتحديـــد القيمـــة العادلـــة  - 

  للموجودات. 
ار يف اســتعمال األصــل ومــن القيمــة كخــردة يف القيمــة املســتخدمة الــيت تعــادل التــدفقات النقديــة املســتقبلية املقــدرة واملتوقعــة مــن االســتمر  - 

  اية احلياة العملية املقدرة لألصل وذلك فيما يتعلق بوحدة توليد النقد حيث ينطبق.
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خســارة  إذا كانت القيمة املسرتدة املقدرة لألصل أقل من قيمته الدفرتية، يتم خفــض القيمــة الدفرتيــة لألصــل إىل أن تصــل إىل قيمتــه املســرتدة. إن
والــدخل الشــامل اآلخــر، إال إذا كــان األصــل قــد مت إعــادة تقييمــه ويف هــذه احلالــة فــإن خســارة االخنفــاض بيــان الــدخل اض القيمة تسجل يف اخنف

  يف القيمة تعامل كاخنفاض يف إعادة التقييم.
 تكــون مــة املقــدرة املســرتدة علـــى أّال القي إىل مت الحقــاً عكــس خســارة اخنفــاض القيمــة، يــتم زيــادة القيمــة الدفرتيــة لألصــل إىل أن تصــل يف حــال

الزيــادة أعلــى مــن القيمــة الدفرتيــة فيمــا لــو مل يكــن هنــاك اخنفــاض يف قيمــة األصــل يف الســنوات الســابقة. إن عكــس خســارة االخنفــاض يف القيمــة 
فــإن عكــس خســارة االخنفــاض يف  والــدخل الشــامل اآلخــر إال إذا كــان األصــل قــد مت إعــادة تقييمــه ويف هــذه احلالــةبيــان الــدخل يــتم تســجيله يف 

 .القيمة تعامل كزيادة يف إعادة التقييم

  املؤونات  -ـو

 يتم تكوين مؤونات االلتزامات احلالية الناجتة عن أحداث سابقة واليت من احملتمل أن يرتتب عنها استعمال موارد اقتصادية ميكن تقديرها
  بشكل معقول.

  املوجودات واملطلوبات املالية  -ز
  رتاف باملوجودات واملطلوبات املالية يف بيان الوضع املايل حني تصبح الشركة طرفًا يف الشروط التعاقدية لألدوات املالية.يتم االع

  قابلة للتحصيل، إن وجدت.الغري  للمبالغناسبة املؤونات املبعد تنـزيل  العادلةتظهر الذمم التجارية املدينة بقيمتها 
  يمتها االمسية.تظهر الذمم التجارية الدائنة بق

  الضرائب  -ح

 البياناتمل تشكل الشركة مؤونة لضريبة الدخل يف  للقوانني واألنظمة املرعية يف اجلمهورية العربية السورية، تقوم الشركة باحتساب الضريبة وفقاً 
عفاء ملدة مخس سنوات تبدأ من إالشركة  والذي مينـحوتعديالته  ١٩٩١لسنة  ١٠املالية املرفقة كون الشركة مشمولة بقانون االستثمار رقم 

فرتة  بدأتوقد  أيهما أقرب. ٢٠٠٦حزيران  ١بتاريخ  ٢٤٦٥شهر من تاريخ قرار التشميل رقم  ٦٠أو بعد  الفعلي تاريخ بدء التشغيل
ئة االستثمار السورية مت متديد فرتة اإلعفاء لتصبح سبع سنوات عوضًا عن مخس سنوات مبوجب موافقة هي .٢٠١١حزيران  ١بتاريخ  اإلعفاء

  .٢٠١٥تشرين الثاين  ٢٦تاريخ  ١٧٠٣مبوجب القرار رقم 

  تكلفة االقرتاض  -ط

يتم رمسلة تكلفة االقرتاض الناجتة عن شراء أو إنشاء األصول املؤهلة وتسجل كجزء من تكلفة هذه األصول. إن األصل املؤهل هو أصل 
قرتاض عندما تنتهي مجيع العمليات الضرورية إلعداد عماله. تتوقف رمسلة تكلفة االيتطلب مدة هامة من الوقت ليصبح جاهزًا لغايات است

  للفرتة اليت تنشأ فيها. خرالدخل الشامل اآلو بيان الدخل شمولة أعاله يف املاألصل لغايته املطلوبة. يتم قيد تكلفة االقرتاض غري 
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  حتويل العمالت األجنبية  -ي

مبا فيها اإليرادات واملصاريف، تسجل حسب سعر الصرف املعمول به بتاريخ العملية. إن  ،اللرية السوريةإن العمليات اجلارية بعمالت غري 
لوضع أرصدة األصول واملطلوبات املالية احملمولة بتلك العمالت يعاد حتويلها إىل اللرية السورية وفق أسعار الصرف السائدة يف تاريخ بيان ا

طلوبات غري املالية اليت تقاس بالتكلفة التارخيية ال يتم حتويلها. إن فروقات الصرف الناجتة عن هذا التحويل املايل أما أرصدة املوجودات وامل
  . خرالدخل الشامل اآلبيان الدخل و تسجل يف 

  أسعار العمالت اجلارية كانت على النحو التايل:
    كانون األول  ٣١كما في         
        ٦٢٠١      ٧١٢٠    
  ل.س.      ل.س.        
    ٥١٧,٤٢      ٤٣٥,٩٥    أمريكي دوالر ١
    ٥٤١,١      ٥٢٠,٠٩    يورو ١
    ١٤٠,٨١      ١١٨,٦    درهم إمارايت ١
    ٠,٣٤      ٠,٢٩    ةلبنانيلرية  ١

، يتم فصل فروقات أسعار الصرف غري احملققة يف بند ٢٠١٥شباط  ١٥تاريخ  ١٢املالية السورية رقم  واألسواق على تعميم هيئة األوراق بناءً 
  حقوق املسامهني. التغريات يف وبيان خل والدخل الشامل اآلخربيان الد منفصل ضمن

  اشرتاكات التأمينات االجتماعية  -ك

إن الشركة مسجلة يف مؤسسة التأمينات االجتماعية وتسدد بشكل منتظم اشرتاكات التأمينات عن موظفيها إىل املؤسسة. متثل هذه 
اية اخلدمة وبالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من مؤسسة  املسامهات واجبات الشركة جتاه موظفيها فيما خيص تعويض

اية اخلدمة.   التأمينات االجتماعية. ليس على الشركة أي التزامات أخرى جتاه موظفيها فيما يتعلق بتعويض 

  املخزون  -ل

اد املباشرة وحيث ينطبق اليد العاملة املباشرة واألعباء يظهر املخزون على أساس الكلفة أو قيمة املردود الصايف أيهما أقل. تتضمن الكلفة املو 
نفاقها إليصال املخزون إىل مكانه وحالته احلاليني. يتم احتساب الكلفة باتباع طريقة املتوسط املرجح. متثل قيمة املردود إاألخرى اليت مت 

  البيع والتوزيع. الصايف سعر البيع املقدر مطروحاً منه مجيع التكاليف املقدر تكبدها للتسويق،

ستمر باإلضافة إىل قطع الغيار. تستعمل الشركة نظام اجلرد امل نتاجيتألف املخزون من املواد األولية والوقود واملواد اجلاهزة واملواد قيد اإل
  حتساب خمزون آخر املدة.ال

  النقد يف الصندوق ولدى املصارف  -م

ا األصهو النقد واألرصدة لدى ا   .لية ثالثة أشهر أو أقلملصارف واستحقاقا
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  واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة محاسبية أحكام  - ٤

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

 ،صلة ذات أخرى تعترب عوامل على أسس حماسبية سليمة وعلى ابه املتعلقة االفرتاضاتو  التقديرات هذه تعتمد .أخرى مصادر من املتوفرة
  .واالفرتاضات التقديرات هذه عن الفعلية النتائج ختتلف وقد

التقديرات  تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشكل دوري. يعرتف بالفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات احملاسبية يف الفرتة اليت تراجع فيها
الية وذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حصريًا على هذه الفرتة، أو يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على الفرتة احل

  .وفرتات الحقة

  املصادر األساسية لعدم اليقني يف التقديرات:

  :ألصول الثابتة املادية وغري املاديةية لنتاجاألعمار اإل -
يــة املقــدرة لألصــول الثابتــة املاديــة وغــري املاديــة وطريقــة االســتهالك املطبقــة واإلطفــاء وقيمــة النفايــة يف نتاجم الشركة مبراجعة األعمــار اإلتقو 

اية كل دورة مالية.نتاجاية العمر اإل  ي لألصل يف 

 قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة: تدين   -

صــول. باعتقــاد اإلدارة، ال ــا اجلمهوريــة العربيــة الســورية، قامــت اإلدارة بتقــدير القيمــة االســرتدادية لأل يف ظــل الظــروف الراهنــة الــيت متــر
  توجد مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية.

 :مبدأ االستمرارية   -

بــات معيــار احملاســبة قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشركة على االستمرار يف العمل على أســاس مبــدأ االســتمرارية، وذلــك حســب متطل
). اعتمــدت اإلدارة يف تقييمهــا علــى جمموعــة مــن املؤشــرات املاليــة والتشــغيلية. تعتقــد اإلدارة أنــه وبــالرغم مــن حالــة عــدم ١الــدويل رقــم (

ــا اجلمهوريــة العربيــة الســورية وحالــة عــدم اليقــني املســتقبلية، فــإن الشــركة متتلــك املــوارد الكافيــة لال ســتمرار بالعمــل يف االســتقرار الــيت متــر 
ــا املاليــة ٢٠١٤املدى املستقبلي املنظور. قام املسامهون املؤسسون، ومنذ عــام  ا يف مواجهــة التزاما ، مبــنح الشــركة قروضــاً مؤجلــة ملســاعد

يتها بالعمــل للمصارف املقرضة لسداد القرض اجملمع. كما أن املسامهني املؤسسني ملتزمون بتزويــد الشــركة بالــدعم الــالزم لضــمان اســتمرار 
تظهــــر فيهــــا  ٢٠١٨كمــــا وضــــعت الشــــركة خطــــة عمــــل وموازنــــة تقديريــــة لعــــام  يف املــــدى املســــتقبلي املنظــــور حســــب مبــــدأ االســــتمرارية.

ا على االستمرار كمنشأة عاملة.   بناًء عليه فقد مت إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية. إمكانيتها وقدر
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  لدى المصارفالنقد في الصندوق و   -٥

استثمارات قصرية والودائع حتت الطلب و  لدى املصارف يتضمن النقد يف الصندوق ولدى املصارف حساب الصندوق واحلسابات اجلارية
ودائع لدى املصارف قصرية األجل تستحق خالل شهر من النقد دون أن تتأثر قيمتها و  األجل ذات سيولة عالية ميكن حتويلها إىل مبلغ حمدد

  :هي كالتايلالثة أشهر و ث إىل
      ٦٢٠١كانون األول   ٣١كما في       ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في     
    القيمة المقابلة      العملة األصلية      القيمة المقابلة      العملة األصلية    
  ل.س.            ل.س.           

                           النقد يف الصندوق
    ٦٣,٢١٥,٣٠٧          ٤٠,١٧٩,٥٢٥        لرية سورية  
    ٦,٥٧٢,٧٨٦      ١٢,٧٠٣    ٥١,٨٦٤,٩٧٢    ١١٨,٩٧٠  ريكيدوالر أم  
    ٧,٦٢٩,٥١٠      ١٠٠,١٤    ٦,٨٩١,١٩٣      ١٣,٢٥٠  يورو  
          ٧٧,٤١٧,٦٠٣          ٩٨,٩٣٥,٦٩٠    

  لدى املصارفحسابات جارية 
    ٤٠٩,٩٨٩,٦٥٦          ٩٥٢,٦١٢,٢٨٧        لرية سورية  
    ١١,١٦٨,٠٨٦      ٢١,٥٨٤    ١١٦,١٤٧,٨٩١    ٢٦٦,٤٢٥  كييدوالر أمر   
    ٩٠,٤٨٨,٤٥١    ١٦٧,٢٣١    ٤٢٨,٧٩٣,٤٦٤    ٨٢٤,٤٦٠  يورو  
      ٧٩٢,٩٢٢    ٢,٣٠٩,٨٣٠    ٦٦٢,٨٦٩    ٢,٢٩٢,٩٥٠  لرية لبنانية  
          ٥١٢,٤٣٩,١١٥          ١,٤٩٨,٢١٦,٥١١    

  مؤونات مقابل اعتمادات مستندية
      ٤,٠٤٥            ٢,٤٦٣        لرية سورية  
    ١٥٢,٤٠٨,٣٩٠    ٢٨١,٦٦٤    -           يورو  
          ٤٣٥١٥٢,٤١٢,            ٢,٤٦٣    
          ٧٤٢,٢٦٩,١٥٣          ١,٥٩٧,١٥٤,٦٦٤    

  .%١٠٠مؤونات مقابل اعتمادات مستندية غطاء العتمادات بنسبة ميثل بند 
  
  لمقاوليناو  للمورديندفعات مقدمة   -٦

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول  ٣١كما في         
       ٦٢٠١    ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.        

    ٣٥٥,٦٥٠,٨٤٢    -     )٢٥(إيضاح مقاول غري مقيم 
    ٨٣٢,٥٢٤,٤٣٣    ١,٠٤٥,٤٣١,٦٥١    وليةمواد أ ومورد

    ٣١,٣١٧,٣٥٦    ٩١,٠٨٩,٣٧٥    دائنون متنوعون لقاء خدمات –دفعات مقدمة 
    -      ٥٨,٥١٩,٦٨٢      موردو خدمات

      ٦٣١,٤٩٢١,٢١٩,    ١,١٩٥,٠٤٠,٧٠٨    
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  المخزون  -٧

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول  ٣١كما في         
       ٦٢٠١    ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.        
    ١٣٢,٢٨٤,٠٨٣    ٧٨٦,٣٢٣,٠١٠    مواد قيد التصنيع

    ٣٣٠,٦٦٠,٢٩٦    ٧٥٦,٩٨٥,٣٣٤      إمسنت
    ٤٣٤,٣٣٨,١٦١    ٢٣٧,٦٨٥,٧٦٥    مواد تعبئة وتغليف

    ٢,٣٧٤,٢٨٤,٦٠٠    ١,٠١٠,٤٢٣,١٩٨      قطع غيار
    ٢,٠٠٠,٢٥٢,٨٢٤    ٢,٨٤٧,٠٧٧,٨٨٦     وقود ومواد حمركة

    ٣٥٠,٩٤٧,٦٣٩    ١,٣٤٧,٦٠٣,٩٢٦      أوليةمواد 
    ٤٠,٤٥٠,٩٦٨    ٤٩,٢٤٢,٦٨١      متفجرات

    ٥٢,٥٠٢,٧٦٥    ٨٣,٥٥٦,١٢٩    مواد تشحيم وزيوت

      ٥,٧١٥,٧٢١,٣٣٦    ٧,١١٨,٨٩٧,٩٢٩    
  )  ١٥,٣٨٩,١١٠(  )  ١٥,٣٨٩,١١٠(    مؤونة مواد مسروقة ومتضررة

      ٥,٧٠٠,٣٣٢,٢٢٦    ٧,١٠٣,٥٠٨,٨١٩    

 إحدى الذي تنفذه تعرض املصنع إىل حادث اندالع حريق يف أحد خزانات الوقود ٢٠١٨شباط  ١اريخ بت، )٢٩كما ورد يف اإليضاح (
  حوايل وبلغت الكمية املتضررة نتيجة احلريق ،بداخلهكانت كمية الفيول اليت    جزء من احرتاقا أدى إىل مم، املقاولةة يهلندسات اشركال

بني شركة  فيما املسؤولية ديدحتمل يتم  ،ال أنه وحىت تاريخ إصدار البيانات املاليةإ .لرية سورية ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ تقديرية بقيمةطن  ١٠٠
  و إطفاء قيمة املخزون احملرتق حىت تاريخ إصدار البيانات املالية.أ تسجيل أية خسارة يتم وبالتايل مل ،ةاملقاولالشركة البادية و  إمسنت

  
  أرصدة مدينة أخرى  -٨

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول  ٣١كما في         
       ٦٢٠١    ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.        

    ٩١,٤٩٩,٨١٧    ٣٦,٩١٤,٨٧٨    مقدماً  ةمدفوع ومصاريفإجيارات تأمينات و 
    ٣٢,٤٢٦,٠٨٣    ٢٩,٢٥٧,١٧٣    دفعات مقدمة للموظفني

    ٢٤,٥٧١,٦٤٠    ٢٤,٥٧١,٦٤٠    ضريبة دخل مدفوعة مقدماً 
    ٤,٦٤٦,٩٦٩    ٧,٨٧١,٩٠٨    استثمارات مالية

    ٣,٣٧٩,٣٧٩    ٤,٠٠٩,٧٧٤    رصدة مدينة متنوعةأ

      ١٥٦,٥٢٣,٨٨٨    ١٠٢,٦٢٥,٣٧٣    

عن متثل ضريبة الدخل املدفوعة مقدمًا الدفعات املقدمة إىل إدارة اجلمارك عند ختليص مستوردات الشركة، وسيتم إعادة هذه املبالغ للشركة 
  طريق خصمها من مبلغ الضريبة عند تسديدها.

  ديون ممنوحة للموظفني بدون فوائد.سلف عمل و  لموظفنيمتثل دفعات مقدمة ل
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  ع قيد التنفيذير امش   -٩

كة بند حر تتلخص . ويتضمن قيمة األعمال املنفذة يف املوقع عن طريق املقاولني ،مسنتاإليتكون هذا البند من رصيد تكلفة بناء معمل 
  كما يلي:قيد التنفيذ  ع ير ااملش

       ١٦٢٠    ٧٢٠١    
  .ل.س      ل.س.        

    ٢٥٢,٤٤٧,٦٩٥    ٧٩,٧١١,٨٨٠    الرصيد يف أول السنة
    ٦٥,١٤٣,٦١٦    ٢٢١,١٦٧,٦٨٤    إضافات خالل السنة

  )  ٢٣٧,٨٧٩,٤٣١(      -         )١٠(إيضاح  حتويالت إىل أصول ثابتة

    ٧٩,٧١١,٨٨٠    ٣٠٠,٨٧٩,٥٦٤    الرصيد يف آخر السنة

  

الذي تنفذه إحدى  حادث اندالع حريق يف أحد خزانات الوقودتعرض املصنع إىل  ٢٠١٨شباط  ١بتاريخ  ،)٢٩(كما جاء يف اإليضاح 
يار لسقف اخلزان وتلف يف اجلزء العلوي منه  فقد حدث ،على ماورد يف ضبط شرطة حمافظة ريف دمشق . وبناءً الشركات اهلندسية املقاولة ا

والذي مت قيده حتت بند مشاريع  لرية سورية مليون ١٧٢,٥ مبلغ تضررتبلغ قيمة اخلزان امل .كمية الفيول اليت كانت بداخله  جزء من احرتاقو 
 إمسنتإال أنه وحىت تاريخ إصدار البيانات املالية مل يتم إقفال حماضر التحقيق النهائي، ومل يتم حتديد املسؤولية فيما بني شركة  .قيد التنفيذ

    حىت تاريخ إصدار البيانات املالية. اخلزان املتضرر إطفاء قيمةتسجيل أية خسارة أو  يتم البادية والشركة املقاولة، وبالتايل مل
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  موجودات ثابتة مادية   -١٠
  يتكون هذا البند مما يلي:

    مفروشات      ومعداتأجهزة كمبيوتر             
    المجموع      معدات المصنع      مباني المصنع     مكتبية ومعدات     وإلكترونية أخرىتقنية     آليات النقل      
  ل.س.          ل.س.          ل.س.        ل.س.         ل.س.         ل.س.        

  الكلفة التاريخية
      ١٥,٤٩٥,٠٩١,٩٧٣        ٩,٨٢٢,١٠٢,١٩٣        ٥,٤٦٦,١٥٨,١٨١        ٤٨,١٣٥,١٢٤        ٩٠,٥٥٦,٨٠٥        ٦٨,١٣٩,٦٧٠    ٢٠١٦كانون الثاين   ١الرصيد يف 

      ٣٤٧,٤١٩,٣٠١        ١٨١,٥٥١,٥٥٤        -          ٢١,٥٠٩,٨٥٠        ٩٢,٣٥٤,١٢٨        ٥٢,٠٠٣,٧٦٩    إضافات السنة 
    )        ٣,٨٤١,٦٨٠(  )  ١,٢٠٣,٤٠٧(      -      )    ١١,٣٠٠(  )  ٢,٦٢٦,٩٧٣(      -       مادية ثابتةموجودات  استبعاد

    ٢٣٧,٨٧٩,٤٣١        -          ٢٣٧,٨٧٩,٤٣١        -          -          -      )٩(إيضاح  حتويالت من مشاريع قيد التنفيذ
    )      ٩١,١٩٥,١٦٦(  )  ٥٣,٢٩٣,٢٧٠(      -      )    ٦٩,٤٠٠(  )  ١٩,٨٧٠,٢٤٦(  )  ١٧,٩٦٢,٢٥٠(  أصول مسروقة أو متضررة

      ١٥,٩٨٥,٣٥٣,٨٥٩        ٩,٩٤٩,١٥٧,٠٧٠        ٥,٧٠٤,٠٣٧,٦١٢        ٦٩,٥٦٤,٢٧٤        ١٦٠,٤١٣,٧١٤        ١٠٢,١٨١,١٨٩    ٢٠١٦ول كانون األ  ٣١الرصيد يف 
      ٢,٤٣٧,٠٨٩,٥٢٢        ٢,٢٨٩,٧١٢,٩٤٠        ١٩,٤٩٥,٠٠٠        ١٣,٩٢٧,٥٥٦        ٤٢,٦١١,٤٢٦        ٧١,٣٤٢,٦٠٠    إضافات السنة 

    )        ٥,٢١٨,٦٠٢(      -          -      )    ١٧٨,٥٠٠(  )  ٥,٠٤٠,١٠٢(      -       مادية ثابتةموجودات  استبعاد
  )      ٨٠٤,١٤٤,٨٤٨(  )  ٥٢٣,٩٧٤,٥٠٧(  )  ٢٨٠,١٧٠,٣٤١  (      -          -          -      )٢٥(إيضاح  تعديالت تسوية قرض املقاول غري املقيم

    )      ٤٥,٦٢٤,٢٥٤(  )  ٢٩,٩٠١,٥١٩(  )  ١,٨١٦,٧٨٠  (  )  ٩,٠٦٧,٣٧٢(  )  ٤,٤٢١,٥٨٣(    )  ٤١٧,٠٠٠(  تسويات جردية
      ١٧,٥٦٧,٤٥٥,٦٧٧        ١١,٦٨٤,٩٩٣,٩٨٤        ٥,٤٤١,٥٤٥,٤٩١        ٧٤,٢٤٥,٩٥٨        ١٩٣,٥٦٣,٤٥٥        ١٧٣,١٠٦,٧٨٩    ٧٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد يف 

  ستهالكات المتراكمةاال
    )      ٣,٩٢٦,٠٢٠,٨٢٣(  )  ٢,٧٩٠,٠٧٩,٠٩٣(  )  ١,٠٣٢,١٤٧,٣٦٤(  )  ١٩,١١٥,٠٣٥(  )  ٤٩,٤٩١,٠٧٤(  )  ٣٥,١٨٨,٢٥٧(  ٢٠١٦ الثاينكانون   ١الرصيد يف 

    )      ٨٦٤,٨٠١,٠٨٩(  )  ٦٠٢,٠٨٦,٦٩٣(  )  ٢٢٧,٦٩١,١٩٢  (  )  ٦,٦٦٠,٥٥٨(  )  ٢٠,٢٨٢,٣٣٣(  )  ٨,٠٨٠,٣١٣(  اإلضافات، أعباء السنة
      ٤٦٩,١٦٤          ١٨٩,٥٧٧        -            ٣,٣٩٨          ٢٧٦,١٨٩        -       مادية ثابتةموجودات  استبعاد

    ٤٢,٠١٤,٨٣٢        ٢٦,٢٤٣,٣٥٠        -            ٥٤,٠٩٠        ١٠,٢٩٥,٢٦٩        ٥,٤٢٢,١٢٣    أصول مسروقة أو متضررة
    )      ٤,٧٤٨,٣٣٧,٩١٦(  )  ٣,٣٦٥,٧٣٢,٨٥٩(  )  ١,٢٥٩,٨٣٨,٥٥٦(  )  ٢٥,٧١٨,١٠٥(  )  ٥٩,٢٠١,٩٤٩(  )  ٣٧,٨٤٦,٤٤٧(  ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد يف 

    )      ٨٩٣,٣٠٧,١٨١(  )  ٦٠٦,٨٢٦,٦٢٨(  )  ٢٢٩,٠٣٧,٩١٧  (  )  ٨,٦١٣,١١٧(  )  ٣٤,٩٧٩,٠٨٣(  )  ١٣,٨٥٠,٤٣٦(  اإلضافات، أعباء السنة
      ٢٧,٦٤٨        -          -            ٢٧,٦٤٨        -          -      مادية ثابتةموجودات  استبعاد

    ٣٣,٣٦٣,٣١٩        ٢٠,٦٦٠,٢١٣          ٢٧٧,١١٠        ٥,٨٥٥,٦٤٣        ٦,٤٢٨,١١٢          ١٤٢,٢٤١    تسويات جردية
    )  ٥,٦٠٨,٢٥٤,١٣٠(  )  ٣,٩٥١,٨٩٩,٢٧٤(  )  ١,٤٨٨,٥٩٩,٣٦٣(  )  ٢٨,٤٤٧,٩٣١(  )  ٨٧,٧٥٢,٩٢٠(  )  ٥١,٥٥٤,٦٤٢(  ٧٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد يف 

  صافي القيمة الدفترية
    ١١,٩٥٩,٢٠١,٥٤٧       ٠٩٤,٧١٠,٧,٧٣٣       ٣,٩٥٢,٩٤٦,١٢٨       ٨,٠٢٧٤٥,٧٩       ١٠٥,٨١٠,٥٣٥       ١٢١,٥٥٢,١٤٧   ٧٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد يف 
    ١١,٢٣٧,٠١٥,٩٤٣       ٦,٥٨٣,٤٢٤,٢١١       ٤,٤٤٤,١٩٩,٠٥٦       ٤٣,٨٤٦,١٦٩       ١٠١,٢١١,٧٦٥       ٦٤,٣٣٤,٧٤٢   ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد يف 
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  لصاحل مجيع املصارف كتأمني للتسهيالت املقدمة. مسنتمعدات معمل اإل رهنمت 
  كما يلي: مصاريف االستهالكتم توزيع ي

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٣٩٩,٢٢٧,٩٩٠    ٢٣١,٨٤٤,١١٩   )٢١(إيضاح رقم  مصاريف إدارية وعمومية
    ٤٦٥,٥٧٣,٠٩٩    ٦٦١,٤٦٣,٠٦٢   )٢٠(إيضاح رقم  بضاعة املباعةالكلفة 

  ٨٦٤,٨٠١,٠٨٩    ٨٩٣,٣٠٧,١٨١    
  
  موجودات ثابتة غير مادية  -١١

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ل.س.         

  الكلفة التاريخية:
    ١٢٠,٦١٨,٠٣٥          ٢٠١٦الثاين كانون   ١الرصيد كما يف 

      ٢٠٠,٠٠٠          إضافات
  )    ٢٩٧,٢٠٠(        إطفاءات

    ١٢٠,٥٢٠,٨٣٥          ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
     ١,٧٣٨,٥٣١          إضافات

    ١٢٢,٢٥٩,٣٦٦          ٧٢٠١كانون األول   ٣١صيد كما يف الر 
  اإلطفاءات:

  )  ٨٠,٧٠٤,٤٦٢(        ٢٠١٦كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  )  ٢٤,٢٦٤,١١٠(        أعباء السنة
      ٢١,٥٩٥          إطفاءات

  )  ١٠٤,٩٤٦,٩٧٧(        ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  )  ١٢,٩٧٢,١٩٧(        أعباء السنة

  )  ١٧٤,١١٧,٩١٩(        ٧٢٠١كانون األول   ٣١يف الرصيد كما 
  صافي القيمة الدفترية:

    ٤,٣٤٠,١٩٢        ٧٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

    ١٥,٥٧٣,٨٥٨        ٦٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
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  تم توزيع مصاريف اإلطفاءات كما يلي:ي
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       

    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٢٢,٦٢٦,٨٨٢    ١١,٤٠٠,٥٩٣  ) ٢١مصاريف إدارية وعمومية (إيضاح رقم 
    ١,٦٣٧,٢٢٨    ١,٥٧١,٦٠٤  ) ٢٠كلفة البضاعة املباعة (إيضاح رقم 

  ٢٤,٢٦٤,١١٠    ١٢,٩٧٢,١٩٧    
  
  المستحق للموردين والمقاولين   -١٢

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول  ٣١كما في     
   ٦٢٠١    ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.    

    ١٦٢,١٧٠,٢٦٦    -     )٢٥(إيضاح مقاول غري مقيم 
    ٣٣٢,١٥٣,٧٠٢    ٣٣٠,١٧٧,٧١٣  أولية وقطع غيارموردو مواد 

    ٩,٢٢٥,٨٢٨    ٩,٤٤٥,٣٩٤  مصاريف غري مباشرة لتوريد املواد 
    ١٧,٤٣٤,٧٧٢    ٧٣,٨١٢,٩٢٧  مقاولوا البناء

    ٧٧,١٠٩,٦٣٨    ٥٠,٢٨٦,٠٥٨  استحقاقات أخرى 
      ٨٣,٧٤٦,٧٧١    ٧,٢٦٠,٦٦٩٢١  موردو خدمات

  ٦٨١,٨٤٠,٩٧٧    ٦٨٠,٩٨٢,٧٦١    
 
  قروض قصيرة األجل   -٣١

      ٦٢٠١كانون األول   ٣١كما في       ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في     
    القيمة المقابلة      العملة األصلية      القيمة المقابلة      العملة األصلية      
  ل.س.            ل.س.             

  :تسهيالت مصرفية
    ١,١١٢,١٣٢,٨٠٠          ١,١٧٤,٣٩٨,٤٠٠        )٢(أ  لرية سورية  
    ٥,٨٧٦,٨٥٦,٣٦٠    ١١,٣٥٨,٠٠٠    ٣,٥٥٢,١٢٠,٦٠٠    ٨,١٤٨,٠٠٠  )١(أ  دوالر أمريكي  

   :قرض من املقاول غري املقيم
    ١٦,٥٣٠,١٢٢,٤٩٥    ٣١,٩٤٧,٢٠٤    ٦,٥٣٩,٢٥٠,٠٠٠    ١٥,٠٠٠,٠٠٠  دوالر أمريكي  

          ٢٣,٥١٩,١١١,٦٥٥          ١١,٢٦٥,٧٦٩,٠٠٠    

  . ٢٠١٨األقساط األربعة املتبقية من التمويل املصريف واليت سيتم سدادها بشكل ربعي خالل العام التسهيالت املصرفية  متثل
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  مليون دوالر أمريكي موزع على التسهيالت املصرفية التالية: ١٢٢التمويل املصريف مقدم من قبل مصارف حملية بقيمة 
 مليون دوالر أمريكي. ٣٠سقف ): تسهيل مصريف طويل األجل ب١التسهيل (أ  - أ

  مليار لرية سورية. ٤,٣٢٤): تسهيل مصريف طويل األجل بسقف ٢التسهيل (أ  - ب

ا كما يلي:   ختضع التسهيالت ملعدل فائدة متغري تبعاً للعملة املسحوبة 
سنويًا حبد أدىن قدره نقطة  ٤٢٥ختضع التسهيالت املسحوبة بالدوالر األمريكي ملعدل فائدة يساوي معدل اليبور ثالثة أشهر +  - 

  سنوياً. %٦,٥
ختضع التسهيالت املسحوبة باللرية السورية ملعدل فائدة يساوي متوسط معدالت الفائدة املنشورة واملدفوعة من قبل املصارف اجملمعة  - 

  نقطة سنوياً. ٢٧٥أشهر +  ٣لودائع 

ها أيضًا يف أي وقت أن تتجاوز أي عملية سحب أو أن توقف للشركة قرار عدم استخدام القرض يف أي وقت قبل بدء فرتة السحب، كما ميكن
  السحب أو أن تقوم بتسديد جزء من أو كل املبالغ املستحقة من القرض باإلضافة إىل الفائدة املستحقة حىت ذلك التاريخ.

  لقاء:  قامت املصارف احمللية بتقدمي التسهيالت املصرفية للشركة
  ، وع املصارف الدائنةلصاحل مجي مسنترهن معدات معمل اإل - 
  لصاحل املصارف. شخصية من قبل املسامهني املؤسسني كفاالت - 

  (على أساس جممع): التالية املالية ى ضرورة االلتزام بالنسبوتنص االتفاقية عل
  (كحد أدىن). ١ :١,٢٥تغطية خدمة الدين  نسبة - 
 (كحد أدىن). ١ :١,١ التداول نسبة - 

  صى).(كحد أق ١ :١الرافعة املالية  نسبة - 

  وتتلخص أهم شروط وحمددات االتفاقية كاآليت: 
الحيق للشركة احلصول على أي قروض أخرى إال بعد التأكد من االلتزام بالنسب والشروط املنصوص عليها يف هذه االتفاقية وحبيث  -١

ا.   التؤثر على سداد الدفعات املرتبطة 
 مبوافقة املقرض.حيق إجراء رهن آخر على أي من املوجودات املرهونة إال  ال -٢

 أو التنازل عن أي من املوجودات املرهونة. أو حتويل بيع للشركةحيق  ال -٣

دف احلصول على التمويل. -٤  ال حيق للشركة بيع أو حتويل أو التنازل عن أي من أرصدة الذمم املدينة 

 الدخول يف أي اتفاقية كفالة لصاحل طرف آخر. ةجيوز للشرك ال -٥

 وحيد أو إعادة هيكلة.أي تعامالت دمج أو اندماج أو تفكك أو ت ال جيوز للشركة الدخول يف -٦

 .يعدم ممارسة نشاطات أخرى غري النشاط األساس -٧

 ال جيوز للشركة استخدام أموال القرض إال للغرض الرئيسي الذي مت احلصول عليها ألجله. -٨

 ول من تعويضات التأمني.جيب على الشركة التأمني على املوجودات املرهونة، وتعيني املقرض املستفيد األ -٩

 عدم القيام مبنح قروض أو دفعات مقدمة أو استثمارات باستثناء السلف الضرورية ملتطلبات العمل. -١٠

عدم توزيع أرباح إال يف حالة التأكد من االلتزام بشروط االتفاقية والنسب املنصوص عليها أعاله حبيث التؤثر التوزيعات على دفعات  -١١
 سداد القرض.

، وال جيوز للشركة فتح حساب إيرادات لدى أي مصرف آخر دون موافقة اإليرادات يف حساب مفتوح مع املصرف املقرض إيداع كافة -١٢
 املصرف املقرض.
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مت االتفاق بني الشركة وجمموعة املصارف ، إال أنه ال حتقق النسب املذكورة أعاله ٢٠١٧كانون األول   ٣١للسنة املنتهية يف البيانات املالية  إن
  قرضة على هيكلة القرض اجملمع ورفع الفائدة على التسهيالت املسحوبة باللرية السورية لتصبح كما يلي:امل

معدل الفائدة الذي يساوي متوسط الفائدة املنشورة واملدفوعة من  ٢٠١٦أيلول  ٣٠ولغاية  ٢٠١٤كانون الثاين   ١خالل الفرتة من  - 
  سنوياً.نقطة  ٥٠٠أشهر +  ٣قبل املصارف اجملمعة لودائع 

معدل الفائدة الذي يساوي متوسط  ٢٠١٨كانون األول   ٣١ قرضاستحقاق الولغاية تاريخ  ٢٠١٦األول  تشرين ١خالل الفرتة من  - 
  نقطة سنوياً. ٤٠٠أشهر +  ٣الفائدة املنشورة واملدفوعة من قبل املصارف اجملمعة لودائع 

   ٢٠١٧كانون األول   ٣١مليون دوالر أمريكي كما يف  ١٥ حوايل والبالغ رصيده يمالقرض املقدم من قبل املقاول غري املقميثل البند الثاين 
  .٢٠١٦كانون األول   ٣١مليون دوالر أمريكي كما يف  ٣١,٩ و

ل مليون دوالر أمريكي واملعادل لقيمة مجيع املبالغ املستحقة للمقاو  ٥٠بقيمة إمجالية للشركة قرضًا  غري املقيممنح املقاول  ٢٠١٠خالل عام 
(فرتة السحب)، وهذا املبلغ املسحوب يعادل وينوب  مسنتواملرتاكمة بشكل رجعي من آخر دفعة مقررة للمقاول حسب عقد تشييد معمل اإل

عن مجيع املبالغ املستحقة للمقاول حسب هذا العقد. ينص العقد على تسديد هذا القرض باإلضافة للفوائد املرتاكمة خالل فرتة السحب على 
  .٢٠١٣تشرين الثاين  ١على أن تسدد الدفعة األخرية يف  ٢٠١١حزيران  ١عة شهرية متساوية (فرتة التسديد) ابتداًء من ثالثني دف

البادية واملقاول غري املقيم مت االتفاق فيما بني الطرفني على تأجيل سداد  إمسنتفيما بني شركة  ٢٠١٤آذار  ٥مبوجب االجتماع املنعقد بتاريخ 
  حلني حتسن الوضع األمين للبالد والوضع التشغيلي للشركة. دفعات هذا القرض

  خالل كل من فرتيت السحب والتسديد. %٦,٥خيضع قرض املقاول غري املقيم ملعدل فائدة سنوي ثابت قدره 
 فيما بني الطرفني على البادية واملقاول غري املقيم مت االتفاق إمسنتفيما بني شركة  ٢٠١٧تشرين األول  ١٨مبوجب االجتماع املنعقد بتاريخ 
  .)٢٥(يف اإليضاح  هو مذكور تسوية قرض املقاول غري املقيم كما
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 مستحقة ومصاريفأرصدة دائنة أخرى    -١٤

 البند مما يلي: هذايتكون 
    كانون األول  ٣١كما في     
   ٦٢٠١    ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.    

    ٥,٠٠٩,١١٣,٦٥٦    -     )٢٥(إيضاح  مؤونة مصاريف قرض املقاول األجنيب
    ٦٥,٢٤٩,٢٨٧    ١١١,٤٥٣,٢٣٥  مؤونة مصاريف قرض الشركاء املؤسسني

    ٥٥,٨٣٣,٩٣٢    ١٢٧,٥٨٦,٨٣٨  ضرائب اإلنفاق االستهالكي 
    ٦١,٩٨٧,٧٤٨    ٦١,٩٨٧,٧٤٨  احتياطي رسم اإلدارة احمللية املتعلقة بضرائب اإلنفاق االستهالكي

    ٧,٧٥٣,٤٦١    ٣,٩٩٩,٧٢٨  جلفوائد مستحقة على تسهيالت مصرفية قصرية األ
    ٢٧,٤٦٣,٤٣٨    ٧٦,٥٢٨,٠٥٩  )1( مستحقة رسوم استخراج

    ١٨٦,٩٩١,٨٢٦    ٣٣٧,٣٦٩,٨٩٨  خمصص شؤون املوارد البشرية
    ١٦٥,٠٣٥,٥٠٠    -     رسوم تعاقدية مستحقة
    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٧,٥٠٠,٠٠٠  أتعاب مهنية مستحقة

    ٣,٧٥٢,٤١٩    ٣١,٠٠٦,١٤٣  مستحقة رواتب
    ٥٧,٣٤٦,٦٢٥    ٩٠,٢٤٦,٦٨٨  قةمستحوتأمينات اجتماعية ضرائب 

    ٢١,٣٨٥,٠٦٤    ٣٧,٨١٣,٠٨٤  خمتلفةأرصدة دائنة 

  ٥,٦٨٦,٩١٢,٩٥٦    ٩٠٥,٤٩١,٤٢١   

  طن).  لرية سورية/ ٠١٢وبازلت طن  لرية سورية/ ١٤٠رسوم اإلستخراج هي مصاريف مدفوعة للحكومة لقاء املواد املستخرجة (كلس  )1( 
 

  الزبائن على ذمم مستحقة /دفعات مقدمة من   -١٥

مقابل  ٢٠١٦كانون األول   ٣١ذمم مستحقة على الزبائن كما يف و  ٢٠١٧كانون األول   ٣١دفعات مقدمة من الزبائن كما يف البند  هذاميثل 
 .مسنتمبيعات اإل
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  ذات العالقةاألطراف    -١٦

 . يتكون هذا البند مما يلي:من املدراء واإلدارة العليا وأعضاء جملس اإلدارة واملسامهني ذات العالقة األطرافتتألف 

  :بنود بيان الوضع املايل  - أ
    كانون األول  ٣١كما في     
    ٦١٢٠      ٧٢٠١    
  ل.س      ل.س    

  أطراف ذات عالقة - ذمم مدينة 
  شركات تحت سيطرة مشتركة

   ١,٢٧٥,٩٧٧    ١,٢٧٥,٩٧٧  زياد سعد الدين الزعيم 

    ١,١٢٤,٥٣٦    ١,٠٥٧,٢٤٢  شركة املهيدب القابضة 

   ٢,٤٠٠,٥١٣    ٢,٣٣٣,٢١٩    
  طويلة األجل – أطراف ذات عالقة –ذمم دائنة 

  تمويل من المساهمين المؤسسين
   ٥,١٣٦,٩٣٩,٠٦٥    ٨,١٦٤,٠٩٠,٨٦٧  شركة املهيدب القابضة 

   ٦٦٨,٧٤١,١٤٩    ٦٠٦,٩٧٧,٧٠١  القابضة شركة سري إنفست 

   ٩٢٦,٩٦٠,٥٣٩    ٨٩٢,٢٤٥,٨٢٩  ي أسأشركة ميناف أس  

   ٦٨٧,٢٢٧,٦٩٨    ٩٩٦,٠٩٢,٢٨٧  زياد سعد الدين الزعيم 

   ٥٣٠,٢١١,٦٦٨    ٧٩٤,٥١٢,٩٢٢  شركة الفوزان القابضة 

    ٤٠٣,٤٥٤,٥٧٣    ٦١٤,٥٩٢,٤٨٣  ديب يخشبراهيم إ  
    ١٠٠,٩٧٢,٣٣٣    ١٥٤,٠٠٧,٢٣٧  حممود أمحد زهري شبارق 
    ٨,٤٥٤,٥٠٧,٠٢٥    ١٢,٢٢٢,٥١٩,٣٢٦    

  :اآلخر الدخل الشاملو بيان الدخل بنود  - ب
    كانون األول  ١٣للسنة المنتهية في       
      ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س      ل.س      

    ٢٢١,٣٠٣,٩٩٦    ٤١٢,٥٧٨,٩٤٧  )٢٤فوائد على قرض املسامهني املؤسسني (إيضاح 

  .يورو ١,٠٢٠,٠٠٠دوالر أمريكي و  ٨,١٥٨,٨١٥قام املسامهني املؤسسني مبنح الشركة قرض آخر مؤجل الدفع مببلغ  ٢٠١٤خالل عام 
  شركة ميناف أس أي أس يف القرض من الدوالر األمريكي إىل اليورو مع الفوائد املرتتبة عليه. حتويل حصة ٢٠١٥مت خالل عام 

مل يتم  .يورو ١,٣٨٤,٣٧٧و  يورو، ١,٠٨٣,٥٠٠، قام املسامهون املؤسسون مبنح الشركة قرضني آخرين مؤجلي الدفع مببلغ ٢٠١٦عام خالل 
  .١,٠٦٦,٨٣٤ويورو،  ٩١٥,٤٧٧حتويل سوى مبلغ 

دوالر  ١,٧٦٢,٠٧٧يورو و  ٥,٦١٥,٨٥٠ الدفع مببلغثالثة قروض أخرى مؤجلة قام املسامهون املؤسسون مبنح الشركة عام احلايل، خالل ال
  دوالر أمريكي. ١,٧٣٧,٢٦٥أمريكي و 



 

 
- ٣٢ -

  :٢٠١٧األول كانون   ٣١" موزع على الشكل التايل كما يف طويلة األجل – أطراف ذات عالقة -  بند "ذمم دائنةضمن ض و القر  همت قيد هذ
                  ما يعادلها ليرة سورية      يورو      دوالر أمريكي      

    ٦,٩٨١,٦٩١,٣٦٤    ٥,٨٦٨,٢٨٥    ٩,٠١٤,٠٠٤  شركة املهيدب القابضة
    ٥٣٠,٤٩١,٨٠٠    ١,٠٢٠,٠٠٠    -     شركة ميناف أس أي أس

      ٧٩٣,٢٥٩,٩٥٢      ٦٧٠,٨١٤    ١,٠١٩,٣٢٩  شركة زياد الزعيم
    ٦٢٩,٣٠٢,٥٥١      ٥٢٨,٩٧٨      ٨١٢,٤٤٧  شركة الفوزان القابضة
    ٥٠٣,٥٩٥,٩٧١      ٤٢٣,٨٦٧      ٦٤٩,٤٩٤  ابراهيم شيخ ديب

    ١٢٦,٢٥١,٤٢٣      ١٠٦,٢١٧      ١٦٢,٨٨٣  حممود أمحد زهري شبارق
                ٩,٥٦٤,٥٩٣,٠٦١    

وائد على املبلغ املرتاكم املستحقة على أصل القرض واحتساب الفالسنوية يتم احتساب الفوائد على أساس معدل الفائدة املركبة بإضافة الفوائد 
  .%٤,٢٥ستة أشهر مضافاً إليه هامشاً مقداره  EURIBORمبعدل 

  :٢٠١٧كانون األول   ٣١" موزع على الشكل التايل كما يف طويلة األجل – أطراف ذات عالقة -  بند "ذمم دائنةضمن مت قيد هذه الفوائد 
    ما يعادلها ليرة سورية      يورو      دوالر أمريكي      

    ٤٧٦,٥١٥,٧٩٨      ١٧٩,٦٠٦      ٨٧٨,٧٨١  ملهيدب القابضةشركة ا
    ٧٣,٣١٧,٧٠٠      ١٤٠,٩٧١    -     شركة ميناف أس أي أس

    ٥٩,٩٠٨,٢٦٢      ١٩,٣٨٦      ١١٤,٢٩٣  شركة زياد الزعيم
    ٤٣,٨٧٦,٣٨٦      ١٦,٠٢٢      ٨١,٥٣١  شركة الفوزان القابضة
    ٣٤,٧٧٠,٨١٤      ١٣,٣٧٥      ٦٣,٨٠٢  ابراهيم شيخ ديب
    ٨,٦٩٩,٢٩٠      ٣,٣٦١      ١٥,٩٤٦  بارقحممود أمحد زهري ش

                ٦٩٧,٠٨٨,٢٥٠    
  
  المكتتب به والمدفوع رأس المال   -٧١

لرية سورية وقد قام املؤسسون  ٥٠٠مليون سهم بقيمة إمسية تبلغ  ٢٤,٤مليار لرية سورية موزع على  ١٢,٢تأسست الشركة برأس مال قدره 
مليار  ١,٨٣ ) من رأمسال الشركة وقد مت طرح باقي األسهم البالغة قيمتها٨٥%ا يعادل نسبة (مليار لرية سورية م ١٠,٣٧باالكتتاب مبا قيمته 
  ) لالكتتاب العام. ١٥%لرية سورية ما نسبته (

  عادية ونتج عنه ما يلي:المت عقد اجتماع للهيئة العامة غري  ٢٠١١حزيران  ٨بتاريخ 

لرية سورية وذلك من  مليار ٠٩,٧٦ لرية سورية إىل مليار ١٢,٢لشركة من على ختفيض رأمسال اعادية الصادقت اهليئة العامة غري  - ١
لرية سورية  ٥٠٠من رأمسال الشركة ومن خالل ختفيض القيمة اإلمسية للسهم من  %٢٠خالل عدم استدعاء القسط األخري املتمثل بـ 

ومت إصدار نسخة حمدثة من السجل  ٢٠١١ر أيلول مت االنتهاء من اإلجراءات الالزمة خلفض رأس املال خالل شهلرية سورية  ٤٠٠ إىل
  مليار لرية سورية. ٩,٧٦س املال التجاري للشركة حيث مبلغ رأ

لقانون الشركات رقم  ٩١من الفقرة رقم  ٣ واملادة رقم ٩١- ٣و ٩٥- ٢وللفقرة رقم  ٢٠١١أيار  ٨تبعاً لقرار جملس إدارة الشركة بتاريخ  - ٢
ايل حأسهم جديدة مقابل كل سهم  ٤عادية على تقسيم أسهم الشركة من خالل إصدار الغري صادقت اهليئة العامة  ،٢٠١١لعام  ٢٩

  لرية سورية. ٤٠٠للسهم اجلديد بدًال من لرية سورية  ١٠٠ وبقيمة أمسية
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  عليه فإن عدد أسهم الشركة أصبح . وبناءً ٢٠١١سهم خالل شهر تشرين األول قام حمامي الشركة باستكمال إجراءات تقسيم األ
 لرية سورية للسهم الواحد. ١٠٠مليون سهم بقيمة امسية  ٩٧,٦

  واملسدد منه: بهفيما يلي بيان رأس املال املكتتب 
  اإلجمالي كما في                        

    ٢٠١٧كانون األول   ٣١      عدد األسهم     نسبة االكتتاب      أسماء المساهمين
  ل.س.                  %            

  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    

 كامل قيمة رأس املال.   بذلك لرية سورية وجتاوزت ١٢,٩٢٠,٢٠٩,٦٣٣مبلغ  ٢٠١٧بلغت اخلسائر املرتاكمة للشركة لعام 

، فإنــه يف حــال زادت خســائر الشــركة عــن نصــف رأمساهلــا وجــب علــى جملــس ٢٠١١لعــام  ٢٩من قانون الشــركات الســوري رقــم  ١٠٣حبسب املادة 
ملقــرر قانونــاً أو حــل اإلدارة دعوة اهليئة العامة غري العادية إىل اجتماع لتقرير إما تغطية اخلسارة أو ختفيض رأمسال الشركة مبا ال يقل عــن احلــد األدىن ا

  الشركة وتصفيتها.
  
  نياالحتياطي القانو    -٨١

قبل  من صايف األرباح السنوية %١٠ي القانوين مبعدل حتياطاال ٢٠١١شباط  ٢٤ تاريخ ٢٩من قانون الشركات رقم  ١٩٧املادة  حددت
نه جيوز مبوافقة اهليئة العامة للشركة االستمرار يف اقتطاع هذه النسبة حىت يبلغ جمموع االقتطاعات أال ، إس املالمن رأ %٢٥الضريبة، حىت بلوغه 

 .مسال الشركةأا االحتياطي كامل ر ذهل

  يلي: كما  . مت احتساب االحتياطي القانوين٢٠١٦كانون األول   ٣١املنتهية يف  ةللسنمت ختصيص احتياطي قانوين  ٢٠١٧عام خالل 
  
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       
      ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.      

        )    ٦٩٧,٠٧٦,٨٤٢١٢,( ٢١,٣٣٥,٧٥٢,٣١٧  خسارة) السنة( /ربح 
   ١٣,١٠٧,٧٧٤,٩٥٤ ) ٢١,٩٤١,٢٨٠,٢٥٠( )٢٢(إيضاح  فروقات أسعار صرف غري حمققة

   ٢٦٥,٦٩٨,٢٥٧ ) ٦٠٥,٥٢٧,٩٣٣( احملققة قبل الضريبةاألرباح (اخلسائر) / 
     %١٠    %١٠   نسبة ختصيص االحتياطي القانوين

   ٢٦,٥٦٩,٨٢٦    -    للسنة االحتياطي القانوين

  
  المبيعاتصافي    -١٩

  .٢٠١٦و ٢٠١٧كانون األول   ٣١املنتهية يف  واتللسنة ق احمللياسو لأل مسنتالبند مبيعات الشركة من اإل هذاميثل 
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  كلفة البضاعة المباعة   -٢٠

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       
      ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.      

  :املستخدمةاملواد األولية 
    ١,٥٦٦,٥٣٣,٨٨٣        ٤,٠١٨,١٥٣,٨٧٩    نتاجمواد أولية مستخدمة باإل  

    ١,٥٦٦,٥٣٣,٨٨٣        ٤,٠١٨,١٥٣,٨٧٩    جمموع املواد األولية املستخدمة

  عمال:الأجور 
    ٢٢٦,١٦٠,٨١٤        ٦٦٠,٣٢٩,١٧٥    عمالالرواتب وأجور   

    ٢٢٦,١٦٠,٨١٤        ٦٦٠,٣٢٩,١٧٥    نتاججمموع أجور العمال املستخدمة باإل

  مصاريف غري مباشرة:
      ٣,٨١١,١٠٩,٥٥٤        ١٠,٧٥٨,٧٢٦,٦٧٨    مساعدة أخرىحمروقات ومواد و  ، طاقةكهرباء  
    ٤٦٥,٥٧٣,٠٩٩        ٦٦١,٤٦٣,٠٦٢    )١٠(إيضاح رقم استهالكات   
    ١,٦٣٧,٢٢٨        ١,٥٧١,٦٠٤    )١١إطفاءات (إيضاح رقم   
    ٢٠,٧١٥,٥٤٣        ١٢٢,٩١٠,٧٥٣    استشارات  
    ٤٤٥,٧٥٠,١٧٩        ١,٢٩٠,١٠٢,٧٩٨    صيانة  
    ٦٤٦,٣٤٣,٩٧٢        ٨٧٩,٦٨٦,٧٧١    مصاريف غري مباشرة أخرى  

    ٥,٣٩١,١٢٩,٥٧٥        ١٣,٧١٤,٤٦١,٦٦٦    جمموع املصاريف غري املباشرة
    ٨٢٦,٦٠٨,٣٢٧    )  ٦٥٤,٠٣٨,٩٢٧(  التصنيع قيد موادالتغري يف 

    ٨,٠١٠,٤٣٢,٥٩٩        ١٧,٧٣٨,٩٠٥,٧٩٣    البضاعة املنتجةكلفة 
  )  ٧١,٢٩٩,٠٠٦(  )  ٤٢٦,٣٢٥,٠٣٨(  مسنتخمزون اإلالتغري يف 

      ٧,٩٣٩,١٣٣,٥٩٣        ١٧,٣١٢,٥٨٠,٧٥٥    كلفة البضاعة املباعة
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  دارية وعموميةإمصاريف    -٢١

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       
      ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.      

    ١,٨٥٥,٤١٢    -     تدريب مصاريف 
    ٨١٦,٦٦٦,٢٤٣    ١,٢٩٥,٤٦٢,٦٨٦  جور وبدالتأو  رواتب

    ٦,٨١٨,٤٢٤    ١٢,٤٨٨,٧٣٣  احملليةدارة اإلرسم الطابع باإلضافة إىل رسم 
    ٧٩,٤٢٧,٠٣٤    ٨٠,٩٢١,٥٣١  واستشارات فنيةأتعاب 

    ٦,٩٣٨,٩١٤    ٦,٩٠٨,٩٥٥  دعاية ومطبوعات
    ٣٩٩,٢٢٧,٩٩٠    ٢٣١,٨٤٤,١١٩  )١٠(إيضاح  الكاتستها

    ٢٢,٦٢٦,٨٨٢    ١١,٤٠٠,٥٩٣  )١١(إيضاح  إطفاءات
    ٢٠,٨٦٢,٤٠٩    ٥٩,٨٩٠,٤٢٤  جياراتإ

    ١٧,٢٩١,١٠٧    ٢١,٠١٢,٧٢٢  وقود وحمروقات
    ٧,٨٩٣,٠٧٤    ٣,١٥٧,٩٢٥  عموالت مصرفية

    ١٩,٣٣٢,٠٧١    ٢٥,٤٨٥,١٣٢  بريد وهاتف
    ١١,٧٣٧,٩٢٩    ١٢,٩٠٢,٧٤٦  ضيافة واستقبال

    ٢٣,٧٢١,٧٧٤    ٤٤,٨١٩,٤٨٦  مصاريف سفر وإقامة
    ٦,٦١٤,١٣٩    ٨,١٨٧,١١٨  انة وتصليح وتأمني سيارات مصاريف صي

    ٩,٣٦٨,٠٩٩    ١٥,٢٨٤,٣٨٧  مصاريف تأمني
    ٤,٣٥٨,٨٧٠    ٤,٤٦٩,٦١٨  كهرباء وماء

    ٧,٣٣٠,٠٠٠    ١٠,٥٦٢,١٥٠  تنقالت
    -       ٢١,٣٩٠,٠١٣  مصاريف حكومية

    ١٢٧,٠٧٧,١٠٦    ١١١,٣٩٨,٩٤٣  خرىأمصاريف 
    ٣٧٢,٢٥٠١,٣٢٥,    ١,٤٢٦,٢٥٣,٤٣٤  ية مهدورةإنتاجطاقة 

    ٢,٩١٤,٣٩٧,٨٤٩    ٣,٤٠٣,٨٤٠,٧١٥    

على  نتاجوالذي يعود إىل تكبد تكاليف ثابتة ذات عالقة باإل نتاجية غري املستغلة يف خطوط اإلنتاجية املهدورة الطاقة اإلنتاجبند الطاقة اإلميثل 
  ية املهدورة على بند مصاريف إدارية وعمومية.نتاجالرغم من توقف املصنع لفرتات حمددة مسبقاً. يتم حتميل تكاليف هذه الطاقة اإل



 

 
- ٣٦ -

 فروقات أسعار الصرف  -٢٢

كون الشركة تظهر البيانات املالية املعنونة بعمالت أجنبية   واملطلوباتملوجودات ا الناجتة عن إعادة تقييم الصرف أسعار ميثل هذا البند فروقات
  باملقابل معظم املطلوبات املالية تسجل بالعمالت األجنبية.و  ،القتصاداملالية باللرية السورية العملة التشغيلية للشركة وعملة ا

، يتم فصل فروقات أسعار الصرف غري احملققة يف بند ٢٠١٥شباط  ١٥تاريخ  ١٢املالية السورية رقم  واألسواق بناًء على تعميم هيئة األوراق
 فروقات أسعار صرفبني  صرفالفروقات أسعار توزع ت املسامهني. منفصل ضمن بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر وبيان التغريات يف حقوق

  كمايلي:  غري حمققةو  حمققة
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       
      ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.      

  )  ٣٦,٢٥١,٨٥٣(  )  ٨,٥١٢,٩٢٦,٣١٨(  فروقات أسعار صرف حمققة
  )  ١٠٧,٧٧٤,٩٥٤,١٣(      ٢٥٠,٢٨٠,٩٤١,٢١    فروقات أسعار صرف غري حمققة

      ١٣,١٤٤,٠٢٦,٨٠٧(      ١٣,٤٢٨,٣٥٣,٩٣٢  (  
  

  يرادات فوائدإ   -٢٣
  يتكون هذا البند مما يلي:

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       
      ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.      

    ٢٥,٤٠٤,٣٠٤        ٥٢٢,٢٣٧,٣٠    لدى املصارف فوائد على حسابات جارية
      ٢٥,٤٠٤,٣٠٤        ٢٢,٢٣٧,٣٠٥    
  
  أعباء تمويل   -٢٤

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       
      ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.      

    ١,٠٣٨,٩٢٠,٧٤٢        ٧١٤,٠١٠,٣٧٩    فوائد على التسهيالت املصرفية
    ١,٢٠٦,١٠٩,٨٤٣        -       )٢٥(إيضاح  ض املقاول األجنيبفوائد على قر 

    ٢٢١,٣٠٣,٩٩٦        ٤١٢,٥٧٨,٩٤٧    )١٦(إيضاح  ني املؤسسنيفوائد على قرض املسامه
      ٢,٤٦٦,٣٣٤,٥٨١        ١,١٢٦,٥٨٩,٣٢٦   



 

 
- ٣٧ -

  تسوية قرض المقاول غير المقيم:   -٢٥
أن تقوم  مت االتفاق على ،CBMI البادية واملقاول غري املقيم إمسنتفيما بني شركة  ٢٠١٧تشرين األول  ١٨مبوجب االجتماع املنعقد بتاريخ 

ائي بقيمة  بتسديد البادية إمسنتشركة  ائية جلميع االلتزامات املالية أو غريها بني الطرفني ١٥مبلغ  وقام  ،مليون دوالر أمريكي وذلك كتسوية 
دية البا إمسنتشركة  تتعهد بعد أنوذلك  حىت تارخيه، مجيع فوائد القرض املرتاكمة باقي مبلغ القرض باإلضافة إىل شطباملقاول غري املقيم ب

  .٢٠١٨كانون الثاين   ٣١من تاريخ  ة أقساط ربعية متساوية ابتداءً موزعاً على أربع ٢٠١٨شرين األول ت ٣١موعد أقصاه خالل بدفع املبلغ 
ا املشار إليها أعاله فإناالبادية يف الوفاء ب إمسنتشركة  تكما اتفق الطرفان على أنه يف حال فشل سابق الالقرض إىل رصيده  مبلغ يعود هلتزاما

وسيكون للطرفني احلق يف  ،البادية إمسنتدفوعة من قبل شركة املبالغ املمطروحاً منه  دوالر أمريكي ٣٢,٩٠٠,٠٠٠والبالغ  قبل هذه التسوية
  يلي: كما  يلحماسبياً يف دفاتر الشركة وتسجيل أثرها املا تسويةال معاجلة هذه متتعدم تنفيذ هذا االتفاق.  طالبة حبقوقهما املشروعة يف حالامل

    ل.س            
 ٨,٦٤٣,٥٨٢,٦٥٥              نقص يف القروض قصرية األجل

     ٤,٩٢٧,١١٣,٧٤٢              نقص يف أرصدة دائنة ومصاريف مستحقة

     ١٨٧,٦٤٢,٢٣٦              نقص يف املستحق للموردين واملقاولني

 )  ٨٠٤,١٤٤,٨٤٨(            نقص يف املوجودات الثابتة املادية

  )  ٣٣٧,٤٤٣,٥٤٦(            مة للموردين واملقاولنينقص يف الدفعات املقد
  )  ٩,٧٦٠,٨٧٢,٤١٣(             أسعار صرف حمققة فروقات

                ٢,٨٥٥,٨٧٧,٨٢٦     

 
  تسوية رسوم تعاقدية مستحقة   -٦٢

  .يوروألف  ٢٧٥ بقيمة SAP يتكون هذا البند من قيمة تسوية الرسوم التعاقدية املستحقة التابعة لتطوير برنامج
  
  السنة )خسارة( ربح / صيب السهم منن   -٧٢

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       
      ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.      

  )  ١٢,٨٤٢,٠٧٦,٦٩٧(      ٢١,٣٣٥,٧٥٢,٣١٧    السنة )خسارةربح / (
      ٧,٦٠٠,٠٠٠٩        ٩٧,٦٠٠,٠٠٠    )١٧(إيضاح  سهم القائمة خالل السنةاملتوسط املرجح لعدد األ

  )  ١٣١,٥٨  (      ٢١٨,٦٠      السنة )خسارة( ربح / نصيب السهم من



 

 
- ٣٨ -

  إيضاح متمم لبيان التدفقات النقدية   -٨٢

  :٢٠١٧كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف  مت استثناء األنشطة غري النقدية التالية من بيان التدفقات النقدية
 بند "قروض طويلة األجل" إىل بند "قروض قصرية األجل".من لرية سورية  ٥,٣٩٠,٣٣٦,٥٦٠إعادة تصنيف مبلغ  - أ

ر اســــعأ" نــــاجم عــــن فروقــــات طويلــــة األجــــل – أطــــراف ذات عالقــــة - يف بنــــد "ذمــــم دائنــــةلــــرية ســــورية  ٩٢٦,٦٩٤,١٤٥مببلــــغ  نقــــص - ب
 الصرف. 

  الصرف. راسعأمن بند "قروض قصرية األجل" ناجم عن فروقات لرية سورية  ٢,١٧٧,٠٦١,٧٩٠مببلغ  نقص - ج
 .الصرف راسعأأطراف ذات عالقة" ناجم عن فروقات  - مدينةمن بند " ذمم لرية سورية  ٦٧,٢٩٤مببلغ  نقص - د

قــرض الشــركاء ملصــاريف مؤونــة  تشــكيلمــن بنــد "أرصــدة دائنــة ومصــاريف مســتحقة" نــاجم عــن لــرية ســورية  ٤٦,٢٠٣,٩٤٨زيــادة مببلــغ  - ه
 املؤسسني.

  أحداث الحقة   -٩٢

. وبناءً على الذي تنفذه إحدى الشركات اهلندسية املقاولة نع إىل حادث اندالع حريق يف أحد خزانات الوقودتعرض املص ٢٠١٨شباط  ١بتاريخ 
يار لسقف اخلزان وتلف يف اجلزء العلوي منه واحرتاق فقد حدث ،ماورد يف ضبط شرطة حمافظة ريف دمشق كمية الفيول اليت كانت   جزء من ا

وبلغت كمية الفيول املتضرر كما   لرية سورية والذي مت قيده حتت بند مشاريع قيد التنفيذ. ١٧٢,٥٠٩,٢٨٤ تضررتبلغ قيمة اخلزان امل بداخله.
إال أنه وحىت تاريخ إصدار البيانات املالية مل يتم إقفال حماضر التحقيق  .لرية سورية ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ تقديرية طن بقيمة١٠٠حوايل  نتيجة احلريق

 تسجيل أية خسارة أو إطفاء قيمة املخزون احملرتق يتم البادية والشركة املقاولة، وبالتايل مل إمسنتية فيما بني شركة النهائي، ومل يتم حتديد املسؤول
  تاريخ إصدار البيانات املالية. حىت واخلزان املتضرر

  يةنشطة التمويلاألتسوية المطلوبات الناشئة عن    -٣٠

 طلوبات، مبا يف ذلك التغريات النقدية وغري النقدية. امليةنشطة التمويلاألالشركة الناشئة عن  ريات يف مطلوباتيوضح اجلدول التايل تفاصيل التغ
، واليت يتم تصنيفها يف بيان التدفقات النقدية للشركة  أو التدفقات النقدية املستقبلية ،تمويلية هي تلك التدفقات النقديةنشطة الألاالناشئة عن 

  الناشئة عن األنشطة التمويلية كما يلي:ية. تتلخص التغريات يف املطلوبات يلنشطة التمو األكتدفقات نقدية من 

    مجموعال      المؤسسين قرض      قرض المقاول غير المقيم      تسهيالت مصرفية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.       ل.س.      

    ٣٧,٣٦٣,٩٥٥,٢٤٠      ٨,٤٥٤,٥٠٧,٠٢٥      ١٦,٥٣٠,١٢٢,٤٩٥      ١٢,٣٧٩,٣٢٥,٧٢٠    ٢٠١٧كانون الثاين   ١رصيد 
    ٤,٤٤٦,٢٨٥,٦٤٦      ٤,٤٤٦,٢٨٥,٦٤٦      -         -       إضافية قرض دفعات

    ٢٤٨,٤٢٠,٨٠٠      ٢٤٨,٤٢٠,٨٠٠      -         -        فوائد مرتاكمة
    )  ٦,٨٢٣,٠٣٤,٧٧٠  (    -         -       )  ٦,٨٢٣,٠٣٤,٧٧٠  (   تسديدات

    )  ٨,٦٤٣,٥٨٢,٦٥٥  (    -       )  ٨,٦٤٣,٥٨٢,٦٥٥  (    -        تسوية قرض املقاول غري املقيم
    )  ٩٣٥,٧٥٥,١٠٣,٣  (  )  ٩٢٦،٦٩٤،١٤٥  (  )  ٨٤٠,٢٨٩,٣٤٧,١  (  )  ٩٥٠,٧٧١,٨٢٩  (  ات أسعار صرففروق

    ٣٢٦,٢٨٨,٤٨٨,٢٣    ٣٢٦,٥١٩,٢٢٢,١٢    ٠٠٠,٢٥٠,٥٣٩,٦    ٤،٧٢٦،٥١٩،٠٠٠  ٢٠١٧كانون األول   ٣١رصيد 
 



 

 
- ٣٩ -

  القيمة العادلة وإدارة المخاطر   -١٣

  املالية:القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات   )أ(

  .بيان الوضع املايل يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدفرتيـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املوقوفة بتاريخ ال

  إدارة خماطر رأس املال

وذلك من خالل حتسني تتبع الشركة سياسة إلدارة رأس املال هدفها احملافظة على مبدأ استمرارية األعمال باالضافة اىل حتقيق أعلى عائدية ممكنة، 
 ذات العالقةالذمم الدائنة للمقاولني، األطراف  أمواهلا اخلاصة باإلضافة إىل توازن الديون واألموال اخلاصة. يتألف رأس مال الشركة من

  والتسهيالت اإلئتمانية.
  بلغت نسبة الديون لألموال اخلاصة ما يلي:

    كانون األول  ٣١في كما       
      ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  ل.س.      س.ل.      

      ٦٨١,٨٤٠,٩٧٧        ٦٨٠,٩٨٢,٧٦١    للموردين واملقاولني مستحق
      ٢٣,٥١٩,١١١,٦٥٥        ١١,٢٦٥,٧٦٩,٠٠٠    قروض قصرية األجل

      ٨,٤٥٤,٥٠٧,٠٢٥        ١٢,٢٢٢,٥١٩,٣٢٦    طويلة األجل – ذات عالقةأطراف  –ذمم دائنة 
      ٥,٣٩٠,٣٣٦,٥٦٠        -       قرض طويل األجل

  )  ٧٤٢,٢٦٩,١٥٣(  )  ١,٥٩٧,١٥٤,٦٦٤(  صارفنقد يف الصندوق ولدى امل
      ٣٧,٣٠٣,٥٢٧,٠٦٤        ٢٢,٥٧٢,١١٦,٤٢٣    صايف الديون

  )  ٢٤,٤٦٩,٣٩٢,١٢٤(  )  ٣,١٣٣,٦٣٩,٨٠٧(  حقوق املسامهني 
  )  %١٥٢,٤٥  (  )  %٧٢٠,٣٢  (  نسبة صايف الديون إىل إمجايل حقوق املسامهني

  خماطر السوق:  ب)(

قيمة، أو اإليرادات النامجة عن املوجودات أو الفوائد أو أسعار صرف العمالت مبا فيها املخاطر النامجة عن اليف تنشأ هذه املخاطر من التغريات 
  املوجودات واملطلوبات.استحقاقات عدم التطابق بني 



 

 
- ٤٠ -

  خماطر السيولة:  (ج)

هلذه الغاية، فإن  .بة على الشركة عند استحقاق أي دفعةإن إدارة خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات املرتت
  دوري. وذلك بشكلالشركة تقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات واملطلوبات على حد سواء 

    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في         
    المجموع      أكثر من سنة      أقل من سنة        
  ل.س.      ل.س.      ل.س.        

  الموجودات  
    ١,٥٩٧,١٥٤,٦٦٤    -       ١,٥٩٧,١٥٤,٦٦٤  نقد يف الصندوق ولدى املصارفال  
      ١,١٩٥,٠٤٠,٧٠٨    -       ١,١٩٥,٠٤٠,٧٠٨  دفعات مقدمة للموردين واملقاولني  
      ٢,٣٣٣,٢١٩    -         ٢,٣٣٣,٢١٩  أطراف ذات عالقة - ذمم مدينة   
    ١٠٢,٦٢٥,٣٧٣    -       ١٠٢,٦٢٥,٣٧٣  أرصدة مدينة أخرى  

      ٢,٨٩٧,١٥٣,٩٦٤    -       ٨٩٧,١٥٣,٩٦٤,٢  جمموع املوجودات  
  

  المطلوبات  
    ٦٨٠,٩٨٢,٧٦١    -       ٦٨٠,٩٨٢,٧٦١  مستحق للموردين واملقاولني  
    ١١,٢٦٥,٧٦٩,٠٠٠    -       ١١,٢٦٥,٧٦٩,٠٠٠  قروض قصرية األجل  
    ٩٠٥,٤٩١,٤٢١    -       ٩٠٥,٤٩١,٤٢١  أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة  
    ٣٢٣,٩٦١,٣٨٥    -       ٣٢٣,٩٦١,٣٨٥  دفعات مقدمة من الزبائن  
    ١٢,٢٢٢,٥١٩,٣٢٦    ١٢,٢٢٢,٥١٩,٣٢٦    -     طويلة األجل – أطراف ذات عالقة - ذمم دائنة   
    ٢٥,٣٩٨,٧٢٣,٨٩٣    ١٢,٢٢٢,٥١٩,٣٢٦    ١٣,١٧٦,٢٠٤,٥٦٧  جمموع املطلوبات   

  )  ٢٢,٥٠١,٥٦٩,٩٢٩(  )  ١٢,٢٢٢,٥١٩,٣٢٦(  )  ١٠,٢٧٩,٠٥٠,٦٠٣(  السيولة  فجوة



 

 
- ٤١ -

    ٦٢٠١ول كانون األ  ٣١كما في         
    المجموع      أكثر من سنة      أقل من سنة        
  ل.س.      ل.س.      ل.س.        

  الموجودات  
    ٧٤٢,٢٦٩,١٥٣    -       ٧٤٢,٢٦٩,١٥٣  نقد يف الصندوق ولدى املصارفال  
      ١,٢١٩,٤٩٢,٦٣١    -       ١,٢١٩,٤٩٢,٦٣١  ملقاولنيردين واو لمل دفعات مقدمة  
    ١٠٩,٩٩٦,٩٥٧    -       ١٠٩,٩٩٦,٩٥٧  ذمم مستحقة على الزبائن  
    ٢,٤٠٠,٥١٣    -         ٢,٤٠٠,٥١٣  ذات عالقةأطراف  -  ذمم مدينة  
    ١٥٦,٥٢٣,٨٨٨    -       ١٥٦,٥٢٣,٨٨٨  مدينة أخرى أرصدة  

      ٢,٢٣٠,٦٨٣,١٤٢    -       ١٤٢,٦٨٣,٢٣٠٢,  جمموع املوجودات  
  المطلوبات  

    ٦٨١,٨٤٠,٩٧٧    -       ٦٨١,٨٤٠,٩٧٧  مستحق للموردين واملقاولني  
      ٢٣,٥١٩,١١١,٦٥٥    -       ٢٣,٥١٩,١١١,٦٥٥  قروض قصرية األجل  
    ٥,٦٨٦,٩١٢,٩٥٦    -       ٥,٦٨٦,٩١٢,٩٥٦  أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة  
    ٨,٤٥٤,٥٠٧,٠٢٥    ٨,٤٥٤,٥٠٧,٠٢٥    -     طويلة األجل – ذات عالقةأطراف  - ذمم دائنة   
    ٥,٣٩٠,٣٣٦,٥٦٠    ٥,٣٩٠,٣٣٦,٥٦٠    -     األجل  ض طويلقر   

    ١٧٣,٧٠٩٤٣,٧٣٢,    ١٣,٨٤٤,٨٤٣,٥٨٥    ٨٦٥٢٩,٨٨٧,,٥٨٨  جمموع املطلوبات 

  )  ٤١,٥٠٢,٠٢٦,٠٣١(  )  ١٣,٨٤٤,٨٤٣,٥٨٥(  )  ٢٧,٦٥٧,١٨٢,٤٤٦(  السيولة  فجوة

  خماطر معدل الفائدة:  (د)

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

  رتفاع السريع يف معدل الفائدة. مت حتديد حتليل احلساسية أدناه بناًء على اال
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في     
  صافي الموجودات/                
    (المطلوبات)      الموجودات       المطلوبات    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.    
  )١٤,٩٨٨,١٩٧,٨٤٨(      ٢,٤٦٣  )١٤,٩٨٨,٢٠٠,٣١١(  

فسيكون األثر مساٍو  %٠,٥. أما يف حالة نقص معدل الفائدة بنسبة يف معدل الفائدة %٠,٥بنسبة يظهر اجلدول التايل حساسية الشركة لزيادة 
  :حيث تظهر نتائج التحليل كما يلي معاكس يف اإلشارة.و يف القيمة 

    ٧٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في     
  صافي الموجودات/                
    (المطلوبات)      الموجودات       لمطلوباتا    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  )  ٧٤,٩٤٠,٩٩٠(     ١٢  )  ٧٤,٩٤١,٠٠٢(  خسارة



 

 
- ٤٢ -

  خماطر العملة األجنبية   (هـ)

م تقيــييتمثل خطر العمالت األجنبية يف التغريات يف أسعار العمالت األجنبية والذي يؤثر على املدفوعات واملقبوضات بالعمالت األجنبيــة وكــذلك 
حساســية ملخــاطر العمــالت  حتاليــلاألصــول وااللتزامــات ذات الطبيعــة النقديــة بــالعمالت األجنبيــة. خــالل الســنة قامــت إدارة الشــركة بــإجراء عــدة 

اللــرية لــدوالر األمريكــي مقابــل ا يفتوجهت إىل بنك حملــي للنظــر يف إمكانيــة التحــوط للعمــالت األجنبيــة، مل يكــن ممكنــاً التحــوط لالرتفــاع و  األجنبية
  إن قيمة املوجودات واملطلوبات املالية للشركة بالعمالت األجنبية يف تاريخ التقرير هي كالتايل:  السورية.

    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في     
  صافي الموجودات/                
    (المطلوبات)      الموجودات       المطلوبات    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  )  ١٦,١٢٤,٠٣٣,٩٣٢(    ٤٩٦,٢٦١,١٤٥    ١٦,٦٢٠,٢٩٥,٠٧٧  دوالر أمريكي
  )  ٥,٢٥٨,٧٩٨,٣٠٤(    ٤٦٣,٥٦٥,٣٨٦    ٥,٧٢٢,٣٦٣,٦٩٠  يورو

    ٢٩,٢٣٦,٧٩٥      ٤٦,٩٠٣,٨٠٩    ١٧,٦٦٧,٠١٤  درهم إمارايت
      ٦٦٢,٨٦٩        ٦٦٢,٨٦٩    -     لرية لبنانية

  
    ٦٢٠١كانون األول   ٣١كما في     
  صافي الموجودات/                
    بات)(المطلو       الموجودات       المطلوبات    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  )  ٣٢,١١٦,٠٦٣,٠٨٦(    ٤٠٧,٣٣١,٧٤٤    ٣٢,٥٢٣,٣٩٤,٨٣٠  دوالر أمريكي
  )  ٢,٤٨٣,٢٥٦,٧٣١(    ٢٩١,٣٢٥,٢١٥    ٢,٧٧٤,٥٨١,٩٤٦  يورو

    ١٩,٩٢٤,٤٧١      ٢٠,٤٨٢,٥٠٤      ٥٥٨,٠٣٣  درهم إمارايت
      ٧٩٢,٨٠٤        ٧٩٢,٨٠٤    -     لرية لبنانية

تدل على زيادة  أدناه. األرقام املذكورة %١٠اللرية السورية مقابل العمالت األجنبية بنسبة  صرف ع سعرمت إعداد هذا التحليل بفرض تراج
 %١٠قيمة اللرية السورية بنسبة  سنعند حت .%١٠خسارة الشركة وذلك عند تراجع سعر صرف اللرية السورية مقابل العمالت األجنبية بنسبة 

  :ثر بإشارة معاكسةثري على صايف اخلسارة ولكن ستظهر كمية األأالتمقابل العمالت األخرى سيكون هناك نفس 
    الربح(الخسارة) /         
        ٦٢٠١          ٧٢٠١    
  ل.س.          ل.س.        
  )  ٣,٢١١,٦٠٦,٣٠٩(  )  ١,٦١٢,٤٠٣,٣٩٣(  دوالر أمريكي  
 )  ٢٤٨,٣٢٥,٦٧٣(  )  ٥٢٥,٨٧٩,٨٣٠(  يورو  

  )  ١,٩٩٢,٤٤٧(      ٢,٩٢٣,٦٨٠    درهم إمارايت  
        ٧٩,٢٨٠          ٦٦,٢٨٧    لبنانية لرية 

  
  المالية البياناتالموافقة على    -٢٣

 .٢٠١٨آذار  ٢٩ املالية من قبل جملس اإلدارة بتاريخ البياناتمتت املوافقة على إصدار 


