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  المجموعة المتحدة للنشر واالعالن والتسويق شركة مساهمة مغفلة
   المرحلي الموجزبيان االرباح والخسائر

  2009 حزيران 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

  المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة20 إلى 1 من إن اإليضاحات
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  2008 حزیران 30    2009 حزیران 30    
  مراجعة    

  )غیر مدققة(
  مراجعة  

  )غیر مدققة(
  باللیرة السوریة    باللیرة السوریة  إیضاح  
          
          

  306,491,111    454,834,734  13  صافي المبیعات
  (122,431,131)   (230,049,437)  14  تكلفة المبیعات
 184,059,980    224,785,297    مجمل الربح

 (21,756,466)   (23,879,333)  15  مصاریف بیع وتوزیع        
 (114,562,011)   (163,843,881)  16  مصاریف إداریة وعمومیة

  29,558,916    19,422,799         17  إیرادات أخرى
  (101,022)   (4,650,000)           مصاریف اخرى

 51,834,882    بح التشغیليالر
 

  77,199,397  
 (5,417,514)    (1,738,490)           تكالیف التمویل         

  71,781,883   50,096,392    الربح قبل الضریبة
        

  10,049,464)(    (7,013,495)    مصروف ضریبة الدخل
  61,732,419   43,082,897    أرباح الفترة

 20.58     14.36             نصیب السھم من االرباح
  
  
  



  حدة للنشر واالعالن والتسويق شركة مساهمة مغفلةالمجموعة المت
  لكية المرحلي الموجزبيان التغيرات في حقوق الم

  2009 حزيران 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

  المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة20 إلى 1 من إن اإليضاحات
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  المجموع    إحتیاطي قانوني    ارباح الفترة    األرباح المحتجزة    رأس المال    
  باللیرة السوریة    باللیرة السوریة    باللیرة السوریة    باللیرة السوریة    باللیرة السوریة    
                      مراجعة غیر مدققة

  404,281,102    15,936,061    -        88,345,041    300,000,000    2008 كانون الثاني 1الرصید كما في 
  61,732,419    -        61,732,419    -        -        أرباح الفترة

  (40,344,930)    -        -        (40,344,930)    -        أرباح مستحقة غیر موزعة
 425,668,591      15,936,061    61,732,419    48,000,111    300,000,000    2008 حزیران 30الرصید كما في                       
                      
                      

                      مراجعة غیر مدققة
 416,752,270    21,217,671    -       95,534,599    300,000,000    2009 كانون الثاني 1الرصید كما في 

  43,082,897    -        43,082,897        -        -        أرباح الفترة
   459,835,167    21,217,671    43,082,897        95,534,599     300,000,000    2009 حزیران 30في الرصید كما                   

                      



  المجموعة المتحدة للنشر واالعالن والتسويق شركة مساهمة مغفلة
  المرحلي الموجز بيان التدفقات النقدية

  2009 حزيران 30الستة أشهر المنتهية في لفترة 

  المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة20 إلى 1 من إن اإليضاحات
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      2009 حزیران 30    2008 حزیران 30
  مراجعة

  )غیر مدققة(
  مراجعة  

  )غیر مدققة(
    

    إیضاح  باللیرة السوریة    باللیرة السوریة
        

 ـن األنشطة التشغیلیةالتدفقـات النقدیـة م  
  الربح قبل االضریبة    50,096,392   71,781,883

  :تعدیـالت      
  االستھـالكات  3  30,598,337   28,321,008

  إطفاء موجودات غیر ملموسة    450,000   450,000
  خسارة مبیعات عن اصول ثابتة   33,700   -    
  مؤونة الديون المشكوك في تحصيلها   2,500,000   -    
  ایرادات الغاء عقد االیجار التمویلي  17 (8,957,111)   -    

 تكالیف تمویل   -       5,417,514
105,970,405   74,721,318   

  :التغییـرات فـي رأس المـال العامـل     
  مخــزون    8,647,622   7,501,412

 ىمدینون تجاریون وحسابـات مدینـة اخـر    (43,019,716)     (46,098,117)
 أطراف ذات عالقة  19  (48,921,601)    (31,945,859)

  دائنون تجاریون وحسابـات دائنـة اخـرى  19  32,783,391  46,744,260
 النقـد الناتـج مـن األنشطة التشغیلیة   24,211,014  82,172,101

 مدفوعات ضریبة الدخل    (11,195,474)  (14,328,892)
  النقـد الناتـج مـن األنشطة التشغیلیةصافـي    13,015,540  67,843,209

       
  التدفقـات النقدیـة مـن األنشطة الستثمـــاریة      

   ومشاریع قید التنفیذمشتریات عقارات وأثاث وأآلت ومعدات  19  (37,238,631)  (32,269,935)
 صافـي النقـد المستخـدم فـي األنشطة االستثمـــاریة   (37,238,631)  (32,269,935)

     
 التدفقـات النقدیـة مـن األنشطة التمویــــلیة     

 أرصدة دائنة للبنوك    4,258,962  (306,340)
  أرباح موزعة    (308,482)  (21,163,689)
 فـي األنشطة التمویـلیة) الناتج(صافـي النقـد المستخـدم    3,950,480  (21,470,029)

     
  فـي النقـد وما في حكمھ) النقص( الزیـادة صافـي    )(20,272,611  14,103,245

     
 النقـد وما في حكمھ فـي بدایة الفترة   29,117,749  15,304,529
  حزیران30النقـد وما في حكمھ فـي     8,845,138   29,407,774



  المجموعة المتحدة للنشر واالعالن والتسويق شركة مساهمة مغفلة
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

  2009 حزيران 30كما في 
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  الوضع القانوني والنشاط االساسي 1

 
 بموجب شھادة 2004 تشرین األول من العام 3كشركة مساھمة مغفلة في ) الشركة(تأسست المجموعة المتحدة 

، التي تخول الشركة القیام بجمیع أعمال الدعایة واإلعالن والطباعة وإبرام اإلتفاقیات والعقود 13449التسجیل رقم 
المتعلقة بالمشاریع وصناعة السینما وإستیراد جمیع مستلزمات اإلنتاج من أآلت وتجھیزات وألیات إلقامة وتشغیل 

ھا وخدمات اإلتصاالت ودار نشر، حیث تمتلك الشركة العدید من النشاطات مثل مجلة لیالینا، سیریاكول، مشاریع
  .كونكورد، ،واتس أون، الصفحات الصفراء، جریدة بلدنا باإلضافة إلى الخدمات الصوتیة و النصیة

  
  .عربیة السوریةإن مقر الشركة الرئیسي ھو مزة الشرقیة، شارع اإلسكندریة، دمشق، الجمھوریة ال

  
  ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة  2
  

  االعدادأساس   1-2
 34 وفق ًا للمعی ار ال دولي رق م     2009  حزی ران 30تم إعداد ھ ذه البیان ات المالی ة المرحلی ة الم وجزة للفت رة المنتھی ة ف ي             

 31ة لل سنة المنتھی ة ف ي    حیث یجب أن ت تم ق راءة التقری ر الم الي المرحل ي الم وجز عل ى ض وء البیان ات المالی ة ال سنوی              
   .2008كانون األول 

  
 31المنتھی ة ف ي   بإستثناء ما ورد أدناه، إن السیاسات المحاسبیة المطبقة متسقة مع تلك المتعلق ة بال سنة المالی ة       

 إن المعاییر والتعدیالت والتطبیقات التالیة ھي الزامی ة و للم رة األول ى للفت رات المحاس بیة الت ي        . 2008كانون األول   
  :2009 كانون الثاني سنة 1تبدأ من 

  
 كانون الث اني س نة   1یسري مفعولھ اعتبارًا من (، "عرض البیانات المالیة ) "المعّدل (1المعیار المحاسبي الدولي رقم      -

2009. (  
  
، "حاتاالف صا : األدوات المالی ة  "7ھناك بعض التعدیالت البسیطة عل ى المعی ار ال دولي إلع داد التق اریر المالی ة رق م           -

، المعی  ار  "ال  سیاسات المحاس  بیة، التغی  رات ف  ي التق  دیرات المحاس  بیة واألخط  اء       "8المعی  ار المحاس  بي ال  دولي رق  م    
، والمعی  ار "االی  رادات "18، المعی  ار المحاس  بي ال  دولي رق  م   "أح  داث بع  د فت  رة التقری  ر   "10المحاس  بي ال  دولي رق  م  
، والت ي تعتب ر ج زء م ن م شروع التح سینات ال سنویة الت ي تق وم          " لی ة التقاریر المالیة المرح "34المحاسبي الدولي رقم  

   .2008بھا لجنـة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة التي تّم اصدارھا في أیار سنة 
  
 ك انون الث اني   1یسري مفعولھ اعتبارًا م ن  " (انخفاض قیمة الموجودات ) "المعّدل (36المعیار المحاسبي الدولي رقم      -
ان ھذا التعدیل یعتبر جزء من مشروع التح سینات ال سنویة الت ي تق وم بھ ا لجن ة المع اییر الدولی ة إلع داد           ) . 2009نة  س

   .2008التقاریر المالیة التي تّم اصدارھا في أیار سنة 
 8المالی  ة رق  م  إن المعی  ار ال  دولي للتق  اریر  " . القطاع  ات الت  شغیلیة  "8المعی  ار ال  دولي إلع  داد التق  اریر المالی  ة رق  م     -

 ویتواف  ق م  ع تق  اریر القطاع  ات لل  شركة ح  سب متطلب  ات المعی  ار الم  الي     14ی  ستبدل المعی  ار المحاس  بي ال  دولي رق  م   
إن المعی ار الجدی د یتطل ب    ). االفصاحات عن القطاعات للشركة والمعلومات التابعة لھا (131المحاسبي األمریكي رقم   

  .اعات على نفس األسس التي یتم عرضھا ألغراض التقاریر الداخلیة منھاج إداري، بحیث یتم عرض معلومات القط
  
 1ی  سري مفعول  ھ اعتب  ارًا م  ن  " (البیان  ات المالی  ة الموح  دة والمنف  صلة) "المع  ّدل (27المعی  ار المحاس  بي ال  دولي رق  م  -

بھ ا لجن ة المع اییر    ان ھذا التع دیل یعتب ر ج زء م ن م شروع التح سینات ال سنویة الت ي تق وم            ) . 2009كانون الثاني سنة    
   .2008الدولیة إلعداد التقاریر المالیة التي تّم اصدارھا في أیار سنة 
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  2009 حزيران 30كما في 

7 

  
  
  )تــابع(ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة   2
  

  )تــابع( االعداد    أساس  1-2
  
 للمعی   ار والتع   دیالت الالحق   ة(االس   تثمارات ف   ي المن   شآت الحلیف  ة  ) "المع  ّدل  (28المعی  ار المحاس   بي ال   دولي رق   م   -

: األدوات المالی ة  "7والمعیار الدولي إلع داد التق اریر المالی ة رق م      "العرض: األدوات المالیة  "32المحاسبي الدولي رقم    
ان ھ  ذا التع  دیل یعتب  ر ج  زء م  ن م  شروع  ) . 2009 ك  انون الث  اني س  نة 1ی  سري مفعول  ھ اعتب  ارًا م  ن  ") (االف  صاحات

   .2008لمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة التي تّم اصدارھا في أیار سنة التحسینات السنویة التي تقوم بھا لجنة ا
  
ی سري مفعول ھ   " (التقریر المالي في االقتصادیات ذات الت ضخم المرتف ع    ) "المعّدل (29المعیار المحاسبي الدولي رقم      -

 التح سینات ال سنویة الت ي تق وم بھ ا      ان ھ ذا التع دیل یعتب ر ج زء م ن م شروع      ) . 2009 كانون الثاني سنة     1اعتبارًا من   
   .2008لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة التي تّم اصدارھا في أیار سنة 

  
 ك انون الث اني س نة    1یسري مفعولھ اعتب ارًا م ن   " (عرض البیانات المالیة) "المعّدل (1المعیار المحاسبي الدولي رقم     -

ء م  ن م  شروع التح  سینات ال  سنویة الت  ي تق  وم بھ  ا لجن  ة المع  اییر الدولی  ة إلع  داد     ان ھ  ذا التع  دیل یعتب  ر ج  ز ) . 2009
   .2008التقاریر المالیة التي تّم اصدارھا في أیار سنة 

  
والتع دیالت الالحق ة للمعی ار المحاس بي     " (ممتلك ات، من شآت ومع دات   ) "المع ّدل  (16المعی ار المحاس بي ال دولي رق م      -

ان ھ ذا التع دیل یعتب ر    ) . 2009 كانون الثاني س نة  1یسري مفعولھ اعتبارًا من ") (ت النقدیة بیان التدفقا  "7الدولي رقم   
جزء من مشروع التحسینات السنویة التي تقوم بھا لجنة المعاییر الدولی ة إلع داد التق اریر المالی ة الت ي ت ّم اص دارھا ف ي            

   .2008أیار سنة 
  
والتع  دیالت الالحق  ة للمعی  ار   " (الح  صص ف  ي الم  شاریع الم  شتركة   ") المع  ّدل (31المعی  ار المحاس  بي ال  دولي رق  م     -

 ك انون  1ی سري مفعول ھ اعتب ارًا م ن     ) (7 وكذلك المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالی ة رق م   32المحاسبي الدولي رقم    
لمع اییر الدولی ة   ان ھذا التعدیل یعتبر ج زء م ن م شروع التح سینات ال سنویة الت ي تق وم بھ ا لجن ة ا           ) . 2009الثاني سنة   

   .2008إلعداد التقاریر المالیة التي تّم اصدارھا في أیار سنة 
  
 ك انون الث اني   1یسري مفعولھ اعتبارًا من " (الموجودات غیر الملموسة) "المعّدل (38المعیار المحاسبي الدولي رقم   -

وم بھ ا لجن ة المع اییر الدولی ة إلع داد      ان ھذا التعدیل یعتبر جزء من مشروع التح سینات ال سنویة الت ي تق      ) . 2009سنة  
   .2008التقاریر المالیة التي تّم اصدارھا في أیار سنة 

  
والتع دیالت الالحق ة للمعی ار المحاس بي     " (االس تثمارات ف ي الممتلك ات    ) "المع ّدل  (40المعیار المحاسبي ال دولي رق م        -

ان ھ ذا التع دیل یعتب ر ج زء م ن م شروع       ) . 2009 ك انون الث اني س نة    1یسري مفعولھ اعتب ارًا م ن       ) (16الدولي رقم   
  .2008التحسینات السنویة التي تقوم بھا لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة التي تّم اصدارھا في أیار سنة 

  
ان ) . 2009 كانون الث اني س نة   1یسري مفعولھ اعتبارًا من " (الزراعة) "المعّدل (41المعیار المحاسبي الدولي رقم   -

ھذا التعدیل یعتبر جزء من مشروع التحسینات السنویة التي تقوم بھا لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التق اریر المالی ة الت ي         
   .2008تّم اصدارھا في أیار سنة 

  
 "المحاس بة ع ن الم نح الحكومی ة واالف صاح ع ن الم ساعدات الحكومی ة        ) "المع ّدل  (20المعیار المحاسبي الدولي رق م    -
  ) . 2009 كانون الثاني سنة 1یسري مفعولھ اعتبارًا من (
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 ك  انون الث  اني س  نة  1ی  سري مفعول  ھ اعتب  ارًا م  ن  " (مزای  ا الم  وظفین) "المع  ّدل (19المعی  ار المحاس  بي ال  دولي رق  م   -
ع  داد ان ھ  ذا التع  دیل یعتب  ر ج  زء م  ن م  شروع التح  سینات ال  سنویة الت  ي تق  وم بھ  ا لجن  ة المع  اییر الدولی  ة إل     ) . 2009

   .2008التقاریر المالیة التي تّم اصدارھا في أیار سنة 
  
  )تــابع(ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة   2
  

  )تــابع(أساس االعداد   1-2
  
 1ی  سري مفعول ھ اعتب  ارًا م  ن  " (االعت راف والقی  اس : األدوات المالی  ة) "المع  ّدل (39المعی ار المحاس  بي ال  دولي رق م    -

ان ھذا التع دیل یعتب ر ج زء م ن م شروع التح سینات ال سنویة الت ي تق وم بھ ا لجن ة المع اییر               ) . 2009كانون الثاني سنة    
   .2008الدولیة إلعداد التقاریر المالیة التي تّم اصدارھا في أیار سنة 

  
س نة   ك انون الث اني   1ی سري مفعول ھ اعتب ارًا م ن     (، "تك الیف االقت راض  ) "المعّدل (23المعیار المحاسبي الدولي رقم     -

یتطلب المعیار من المنشأة رسملة تكالیف االقتراض مباشرة عند حی ازة األص ل، إن شاؤه أو إنتاج ھ باعتبارھ ا         ). 2009
  .جزًء من تكلفة األصل 

  
 ك انون  1یسري مفعولھ اعتب ارًا م ن   (الدفع على أساس األسھم ) المعّدل (2المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم   -

  ) .2009الثاني سنة 
  
ع رض   "1 رق م  ي، والمعیار المحاس بي ال دول  "العرض: األدوات المالیة) "المعّدل (32المعیار المحاسبي الدولي رقم      -

 ك انون  1ی سري مفعول ھ اعتب ارًا م ن     (، " األدوات المالیة القابلة للبیع وااللتزامات الناتجة عن التصفیة    –البیانات المالیة   
  ) .2009الثاني سنة 

  
 1ی  سري مفعول  ھ اعتب  ارًا م  ن  " (البیان  ات المالی  ة الموح  دة والمنف  صلة) "المع  ّدل (27ر المحاس  بي ال  دولي رق  م المعی  ا -

  ) .2009تموز سنة 
  
 تم وز س نة   1ی سري مفعول ھ اعتب ارًا م ن     " (ان دماج األعم ال  ) "المع ّدل  (3المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رق م    -

  .تمر في تطبیق نظریة االقتناء على اندماج األعمال، مع بعض التغییرات الجوھریةان المعیار المعّدل یس) . 2009
  
الموج  ودات غی  ر المتداول  ة المح  تفظ بھ  ا للبی  ع والعملی  ات  ) "المع  ّدل (5المعی  ار ال  دولي إلع  داد التق  اریر المالی  ة رق  م   -

ی سري مفعول ھ   ") (یطب ق ألول م رة   "1لیة رق م  وكذلك التعدیالت الالحقة للمعیار الدولي إلعداد التقاریر الما  " (المتوقفة
ان ھ  ذا التع دیل یعتب  ر ج زء م ن م  شروع التح سینات ال  سنویة الت ي تق  وم بھ ا لجن  ة        ) . 2009 تم  وز س نة  1اعتب ارًا م ن   

   .2008المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة التي تّم اصدارھا في أیار سنة 
  
 1یسري مفعول ھ اعتب ارًا م ن    " (اتفاقیات إلنشاء عقارات "15تفسیر لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم    -

 18إن ھ  ذا التف  سیر یوض  ح فیم  ا إذا ك  ان س  یتم تطبی  ق المعی  ار المحاس  بي ال  دولي رق  م        ) . 2009ك  انون الث  اني س  نة   
  .على معامالت محددة " عقود االنشاءات "11أو المعیار المحاسبي الدولي رقم " االیرادات"
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 )تــابع(ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة   2
  

  إدارة مخاطر رأس المال  2-2
  

 م  ساھمینإن ھ  دف ال  شركة م  ن إدارة رأس الم  ال ھ  و الحف  اظ عل  ى ق  درة ال  شركة عل  ى االس  تمرار مم  ا یحق  ق عائ  ـد لل  
  .على بنیة مثلى لرأس المال، مما یؤدي الى تخفیض تكالیف رأس المالوفوائد ألصحاب الحقوق اآلخرین، ویحافظ 

  
یتم احتساب ھذه الن سبة بتق سیم ص افي ال دیون عل ى      . تقوم الشركة بمراقبة رأس المال من خالل مراقبة نسبة المدیونیــّة       

ض طویل ة  مجموع رأس المال، ویتم احتساب صافي الدیون من خ الل ح صر مجم وع الق روض والت ي تت ضمن الق رو              
أم  ا . األج  ل والمطلوب  ات المتداول  ة ، والت  ي یط  رح منھ  ا النق  د وم  ا ف  ي حكم  ھ، كم  ا ھ  و مبیـ  ـّن ف  ي المیزانی  ة العمومی  ة    

مجموع رأس المال فیتم احتسابھ من خ الل إض افة حق وق الم ساھمین م ع ص افي ال دیون، كم ا ھ و مبی ـّن ف ي المیزانی ة                  
  .العمومیة

  
  : كما یلي2008 كانون األول 31 و 2009  حزیران30بلغت نسبة المدیونیــّة كما في

  
  2008  كانون األول31    2009 حزیران 30  
  )مدققة(    )غیر مدققة(مراجعة   
   لیرة سوریة    لیرة سوریة  

    
 733,570,116   676,203,833 مجموع القروض

 14,288,931   18,547,893 البنوك الدائنة
النقد وما بحكمھ:ناقصًا    (8,845,138)  (29,117,749) 

 718,741,298   685,906,588      صافي الدیون
 416,752,270   459,835,167 مجموع حقوق الملكیة

 1,135,493,568   1,145,741,755 مجموع رأس المال
  63 %   60 %  نسبة المدیونیة
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  عقارات وأثاث وأآلت ومعدات  3

 المجموع

 

 االراضي

 

 المباني*

  
 
 

 اآلالت

 
 مفروشات و
مستلزمات 
 مكتبیة

 

 سیارات

 

 اجھزة كومبیوتر

 

 لوحات كونكورد

 

  ایجار تمویلي
  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة

 التكلفة                 
2009كانون الثاني1في  161,354,807  40,225,579  21,053,768  17,718,825  42,024,401  267,673,050  289,782,187  110,338,530  950,171,147  
 إضافات -                 100,000  3,427,320  826,000  4,903,395  7,865,800  -                 -                 17,122,515

 االستبعادات (161,354,807)  -                 (69,000)  -                 -                 -                 -                 -                 (161,423,807)
2009 حزیران 30في  -                  40,325,579   24,412,088    18,544,825   46,927,796    275,538,850   289,782,187      110,338,530   805,869,855                      
                  
 اإلھتالكات                 

2009 كانون الثاني1في   129,083,844   23,374,171   8,747,539   5,940,399   19,669,959   21,089,908   11,222,747  -                  219,128,567  
 إھتالكات الفترة  -                  4,754,717   2,241,596   1,750,249   3,918,260   14,747,724   3,185,791  -                  30,598,337

 االستبعادات (129,083,844)  -                 (25,300)  -                 -                 -                 -                 -                 (129,109,144)
2009 حزیران 30في  -                  28,128,888   10,963,835   7,690,648   23,588,219   35,837,632   14,408,538  -                  120,617,760                    
                  
 صافي القیمة الدفتریة                 

2009 حزیران 30في  -                  12,196,691   13,448,253   10,854,177   23,339,577   239,701,218   275,373,649   110,338,530   685,252,095  
2009 كانون الثاني1في   32,270,963   16,851,408   12,306,229   11,778,426   22,354,442   246,583,142   278,559,440   110,338,530   731,042,580                    

  
. لیرة سوریة مرھونة لصالح احد البنوك المحلیة مقابل تسھیالت بنكیة43,457,455ھناك ابنیة بقیمة دفتریة  * 
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  مشاریع تحت التنفیذ 4

 
إضافة إلى یمثل مبلغ المشاریع قید اإلنشاء مجموع المبالغ المنفقة من قبل الشركة لشراء وتشغیل شبكات العرض الجدیدة 

بناء دار طباعة ومكاتب خاصة بالشركة بھدف توسیع الشركة لمجال عملھا والتي ال تزال قید اإلنشاء، إن معظم العملیات 
  .ستكملت وبالتالي فإن المبالغ النقدیة المتوقع تكبدھا إلتمام ھذه المشاریع غیر جوھریة االضروریة إلنھاء ھذه المشاریع قد

  .ع قید اإلنشاء حتى اكتمالھا ووضعھا قید التشغیلال یتم اھتالك المشاری
  
  

  مدینون تجاریون وحسابـات مدینـة اخـرى 5
  2008  كانون األول31    2009 حزیران 30  
  )مدققة(    )غیر مدققة(مراجعة   
   لیرة سوریة    لیرة سوریة  
     

 215,722,716  250,085,189    مدینون تجاریون
 (25,851,993)  (28,351,993)     مخصص دیون مشكوك بھا
 189,870,723  221,733,196  صافي المدینون التجاریون

     
 13,211,725  14,349,673 دفعات مقدمة لموردین

 5,365,438  9,474,022 تأمینات
 20,995,037  19,622,886  سلف الموظفین

  8,349,537  8,803,878 مصاریف مدفوعة مقدمًا
 2,183,866  6,522,387  اخرى

  280,506,042    239,976,326 
 
  المال رأس 6

 
 لیرة سوریة للسھم 100 سھم بقیمة 300,000( لیرة سوریة  30,000,000سجلت المجموعة المتحدة برأسمال قدره 

 تم تقییم .) على شكل أصول ثابتة( والباقي على شكل مساھمات عینیة " لیرة سوریة نقدا5,500,000سدد منھ ) الواحد
 وباالعتماد على القیمة 2004 تشرین األول 3 لعینیة في رأس المال من قبل خبیر عقارات مختص بتاریخالمساھمات ا

  .السوقیة لألصول الثابتة والعمر االفتراضي المقدر لھا
 2,700,000 زیادة رأسمال الشركة بواقع 2006 كانون األول 23قررت الھیئة العامة للشركة في إجتماعھا المنعقد بتاریخ 

 لیرة سوریة، وقد تمت الموافقة على زیادة رأسمال الشركة من قبل وزارة اإلقتصاد 270,000,000، ما یعادل سھم
 لیرة 300,000,000 مبلغ  منذ ذلك التاریخ ، ووفقًا لذلك أصبح رأس مال الشركة2007 كانون الثاني 24والتجارة في 

  ).ابتةأصول ث(سوریة، ھذه الزیادة سددت من خالل مساھمات عینیة 
  

  احتیاطي قانوني 7
 

٪ من ارباح الشركة الصافیة للسنة الى االحتیاطي 10 یتم تحویل في الجمھوریة العربیة السوریة القوانین السائدةبموجب 
٪ من رأس المال وھو غیر قابل للتوزیع 25القانوني بحیث یجوز للشركة التوقف عن احتساب االحتیاطي عند وصولھ لقیمة 

  .على الشركاء
  .م إحتساب اإلحتیاطي القانوني في نھایة كل سنة مالیة كنسبة من صافي األرباح السنویةیت
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  االرصدة الدائنة طویلة األجل 8

 
وھ  ذه المب  الغ  ,2007یتمث  ل المبل  غ ب  المتبقي م  ن قیم  ة آالت خط  وط انت  اج المطبع  ة  الم  شتراة م  ن الم  ورد داین  اغراف خ  الل   

 . ضعة للفائدةتستحق الدفع على أساس شھري وھي غیر خا
 
 

  دائنون تجاریون وحسابات دائنة اخرى 9
 

  2008  كانون األول31    2009 حزیران 30  
  )مدققة(    )غیر مدققة(مراجعة   
   لیرة سوریة    لیرة سوریة  
     

 112,583,130  111,061,367 دائنون تجاریون
 20,610,441  59,593,946 المؤسسة العربیة لالعالن

 67,631,165  86,335,758 مستحقات
 4,655,542  15,465,207 دفعات مقدمة من الزبائن

 68,639,543  41,257,191 إیرادات غیر مكتسبة
 3,931,127  159,633 أخرى

  313,873,102  278,050,948 
  

 
  لبنوكأرصدة دائنة ل 10

 
وذلك مقابل . %10.5فائدة یمثل تسھیالت بنكیة على شكل سحب على المكشوف تم الحصول علیھا من بنك محلي، وتحمل 

  .لیرة سوریة 43,457,455بقیمة دفتریة رھن عقارات 
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  ذات العالقةمعامالت مع اطراف  11

 
 إن أرصدة ھذه .تابعة، اعضاء مجلس االدارة وشركات شركاء، الالشقیقة من الشركات ذات العالقةتتألف االطراف 

  :يكما یل ھي 2009 ن حزیرا30 كما في االطراف ذات العالقة
  2009  حزیران30  

  )غیر مدققة(مراجعة 
  مستحق من أطراف  

  ذات عالقة
  مستحق ألطراف  

  ذات عالقة
  باللیرة السوریة    باللیرة السوریة  
        
     

 87,510,668  -                    سوریة–نال نترناشوالوسیط إ
 216,650,666  -                  كونكورد التضامنیة

 -                 149,089,169  (*)نالنترناشوانتیغرا إ
 -                 1,392,381  إبسوس ستات

 -                 151,800  لیالینا جدة
 -                 1,916,193 لیالینا لبنان

 -                 176,659  لیالینا بحرین
 -                 128,930 لیالینا قطر
 -                 2,537,042  لیالینا دبي

 63,945,503  -                 السًیدان مجد سلیمان وبشار كیوان
 5,763,402  -                  الشركة الكویتیة المتحدة لالعالن والنشر

 21,989,173  -                 المكتب االقلیمي–الوسیط 
 9,460,299  -                 وسیط بیروت 

 3,174,239  -                  الوسیط دبي
 479,000  -                 شركة َأفق

 -                 1,089,362 مشروع جزر القمر
 -                 770,575  فامیلي كیر لبنان

 5,641,743  -                  جریدة الحیاة
 8,475  -                  سیغنتشر

 157,252,111  414,623,168 
  
  

 وذلك نتیجة ,والتي ھي تحت التصفیة, سوریة –یمثل المبلغ رصید الدین المطلوب من شركة انتغرا انترناشونال (*) 
 –تعتقد ادارة المجموعة المتحدة ان ھذا المبلغ سوف یتم تحصیلھ بالكامل من قبل شركة انتغرا انترناشونال  .عامالت سابقةلت

  . بعدوبالتالي لم یتم اخذ ایة مخصصات إلطفاء ھذا الدین.  سوریة–من شركة انتغرا انترناشونال % 99دبي والتي تملك 
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     تتمة- التعامالت مع األطراف ذات العالقة    11
  

  : ما یلي رئیسيبشكلالتعامالت مع األطراف ذات العالقة تتضمن 
  
  في المتنھيالثاني   الربع         
2009  حزیران30   2008  حزیران30     
 مراجعة  

)غیر مدققة(  
 مراجعة  

)غیر مدققة(  
 لیرة سوریة   لیرة سوریة  
    

 5,300,000  6,750,000  إیراد إیجار من الوسیط إنتر نشونال
 -                  77,626,470   إنترناشونالطإیراد طباعة من الوسی

 -                   1,428,500  ترناشونال اناعالن من الوسیطایرادات 
 -                   26,969,590   مجد سلیمان وبشار كیوان–سداد ألرصدة دائنة طویلة األجل 

 -                  1,500,000  كونكورد التضامنیةلمصروف ایجار 
 -                  8,957,111  ایرادات الغاء عقد االیجار التمویلي

 24,000,000  -                  د عقد إنتیغرا إنترناشونالإیرا
 5,417,514     -                  على عقد اإلیجار التمویليمدینة فوائد 

  
  :تعویضات أعضاء االدارة 

  
  :تعویضات ومكافآت المدراء واألعضاء األساسیین في اإلدارة خالل الفترة كانت على الشكل التالي 

  
  المتنھي فيالثاني  الربع                                    

2009  حزیران30   2008  حزیران    30 
 مراجعة  

)غیر مدققة(  
 مراجعة  

)غیر مدققة(  
 لیرة سوریة   لیرة سوریة  
    

 4,092,730   6,675,856  رواتب و منافع أخرى
          

  
  اإلیجار التمویلي 12
  

ة واإلعالن وھي إحدى الشركات الشقیقة في اتفاقیة شراكة مدتھا خمس سنوات دخلت الشركة مع شركة كونكورد للدعای
حیث یحق للشركة بموجبھا استخدام أصول شركة كونكورد , 2005 كانون الثاني 1إعتبارُا من تاریخ توقیع اإلتفاق في 

یعود للمجموعة كل , وریة لیرة س 47,000,000للدعایة واإلعالن لمدة خمس سنوات، تم تحدید مبلغ اإلیجار السنوي بـ
اإلیراد الناجم عن خدمات الطباعة وعرض البوسترات في شبكات اللوحات اإلعالنیة الثابتة المنتشرة داخل القطر والمسجلة 

  .باسم كونكورد
  

ة بمبلغ لمصلحة الشركوقد نتج عن ذلك ایراد قبل انتھاء مدتھ عقد العمل بھذا ال اتفق الطرفان على انھاء 2009في بدایة عام 
  .لیرة سوریة تم تسجیلھ ضمن بند االیرادات االخرى / 8,957,111/
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                                                        مبیعاتال 13
   المتنھي فيالثاني   الربع        
2009 حزیران 30   2008  حزیران30     
 مراجعة  

)غیر مدققة(  
 مراجعة  

)غیر مدققة(  
 لیرة سوریة                لیرة سوریة  
       

  26,830,814    19,932,394 مبیعات مجلة لیالینا
  11,267,155    5,787,006  سیریا كول مبیعات

 67,253,092   77,864,467 مبیعات الصفحات الصفراء واألدلة السیاحیة
 4,198,719    1,947,218 مبیعات مجلة ستار

 162,365,298    202,498,314 مبیعات إعالنات كونكورد
  58,790,000    66,257,814  مبیعات طباعة كونكورد

  4,215,465    2,752,395  واتس أونمبیعات مجلة 
  10,888,999    8,015,626  توب جیرمبیعات مجلة 

 -                   76,610,051  مبیعات مطبعة المجموعة
 -                   59,356,093  مبیعات جریدة بلدنا

  115,175   -                 أخرى
  (39,433,606)    (66,186,644) حسم مبیعات

  454,834,734    306,491,111 
 

  تكلفة المبیعات 14
 

   المتنھي فيالثاني    الربع       
2009 حزیران 30   2008 حزیران 30     
 مراجعة  

)غیر مدققة(  
 مراجعة  

)غیر مدققة(  
  لیرة سوریة         لیرة سوریة  
        

  8,700,487    8,564,366   مجلة لیالیناتكلفة طباعة
  10,672,374    4,483,388 سیریا كولتكلفة 

  23,683,466   24,949,110  تكلفة طباعة الصفحات الصفراء و األدلة السیاحیة 
  3,306,645    3,868,600  تكلفة طباعة مجلة ستار 
  49,507,582    58,331,449  تكلفة إعالنات كونكورد
  15,203,654    14,827,597  تكلفة طباعة كونكورد

  1,743,859    1,125,050  واتس أونتكلفة مبیعات مجلة 
  2,679,753   3,998,784 توب جیرتكلفة مبیعات مجلة 

 -                 96,404,114  تكلفة مبیعات برینت ھاوس
 -                 13,496,979  تكلفة مبیعات جریدة بلدنا

  6,933,311       -        أخرى
    230,049,437  122,431,131  
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  مصاریف البیع والتوزیع 15
  

   المتنھي فيالثانيالربع 
2009 حزیران 30 2008 حزیران 30      

 مراجعة
)غیر مدققة(  

 مراجعة  
)غیر مدققة(  

 

  لیرة سوریة   لیرة سوریة
    

 تسویق دعایة وترویج  6,917,987    13,781,999
الت مبیعاتعمو  8,254,991    3,445,335  
 مصاریف توزیع  8,706,355    4,529,132

21,756,466     23,879,333  
 

 
  
  صاریف إداریة وعمومیةم 16

  المتنھي في  الثاني         الربع  
2009 حزیران 30    2008  حزیران30  
 مراجعة  

)غیر مدققة(  
 مراجعة  

)غیر مدققة(  
  لیرة سوریة     لیرة سوریة  
        

 8,002,265   10,767,740  إستھالكات
 56,484,812   97,956,078  رواتب وأجور

 880,890   725,000 تبرعات
 2,017,619   3,092,054   محروقات

 1,420,013   876,458  ضیافة
 5,768,036   1,235,646  تأمین

 450,000   450,000  إطفاء الفروغ
 5,272,006   6,716,236  إستشارات قانونیة و تدقیق

 5,237,008   2,692,846 ةصیان
  2,418,217   4,833,757 مستلزمات مكتبیة

 6,896,207   9,822,229 برید وبرق وھاتف وانترنت
 3,754,715   5,480,976 إیجارات

 743,060   1,326,123  تنظیف
 -                  1,197,074  رسوم حكومیة وغرامات

 1,432,238   3,171,058 بمصاریف تدری
 897,957   2,393,412 مواصالت

 6,690,694   7,414,275  سفر
 1,318,229   848,081  كھرباء وماء

 -                  49,245   عموالت بنكیة
  4,878,045   2,795,593  أخرى

 163,843,881  
 

  114,562,011 
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  إیرادات أخرى 17

   المتنھي فيالثاني         الربع   
2009 حزیران 30   2008 حزیران 30     
 مراجعة  

)غیر مدققة(  
 مراجعة  

)غیر مدققة(  
 لیرة سوریة    لیرة سوریة  
       

 258,916   2,221,694  إیرادات متنوعة
 24,000,000   -            انتیغراإیراد عقد 

 -                1,493,994  ارباح فروقات القطع
 -                8,957,111  )12ایضاح (ایرادات الغاء عقد االیجار التمویلي 

 5,300,000   6,750,000  إیجارات
  19,422,799     29,558,916 

 
 

  الموسمیة 18
  

إن النشاط الرئیسي للشركة المتمثل بصناعة وطباعة ونشر اإلعالنات التجاریة في المجالت واللوحات اإلعالنیة الطرقیة  
تجاریة، حیث یزداد الطلب خالل الربع الثالث والرابع یتأثر حسب المواسم خالل العام نظرًا لطبیعة الطلب على اإلعالنات ال

  .من العام
 
 

  ایضاح متمم لقائمة التدفقات النقدیة 19
 

 بحی ث تتناس ب   الفت رة فقد تم اس تبعاد ت أثیر بع ض الت سویات الغی ر نقدی ة الحاص لة خ الل         , بغرض اعداد قائمة التدفقات النقدیة 
  :إن ھذه العملیات ھي. مع المبدأ النقدي الذي تم إعدادھا بناء علیھ 

 
عقارات وأثاث وأآلت 

ومعدات ومشاریع 
  تحت التنفیذ

األطراف ذات 
  العالقة

الدائنون التجاریون 
واألرصدة الدائنة 

 األخرى

 

  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة
      

 صافي التغیر قبل التسویات غیر النقدیة 5,813,801  (54,222,973)  (4,967,669)
 التسویات غیر النقدیة :           

 الغاء عقد االیجار التمویلي -                 32,270,962  (32,270,962)
 دفعات ألرصدة دائنة أخرى 26,969,590  (26,969,590)  -               

        (37,238,631) 
 

لنقدیةالتغییر كما یظھر بقائمة التدفقات ا  32,783,391  (48,921,601)   
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       األرقام المقارنة20
 

:تم تعديل بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع التغيير في العرض في العام الحالي   
 

 القيمة العرض قبل التغيير العرض بعد التغيير
 ليرة سورية

 

                  
    

 مصاريف طباعة 19,908,388 مصاریف بیع وتوزیع تكلفة المبيعات
 

  .2008 حزيران 30في كما إن جميع هذه التعديالت هي غير ذات أثر على حقوق الملكية 
 




