








ميزانية 2008ميزانية 2007
الموجودات

اوال - الموجودات الثابتة:
8240059186028809صافي الموجودات الثابتة
8240059186028809اجمالي الموجودات الثابتة

ثانيا - الموجودات المتداولة :
33435502103485المدينون

066667مصروفات مدفوعة مقدما
32478384767560نقد في الصندوق ولدى المصارف

10000001000000موجودات اخرى
75913887937712اجمالي الموجودات المتداولة

8999197993966521اجمالي الموجودات
83520008352000الحسابات النظامية

حقوق المساهمين والمطاليب
ثالثا - حقوق المساهمين :

6960000069600000رأس المال المصرح به والمدفوع
02190376االحتياطي القانوني
330901815172558ارباح الفترة

358492357990- االرباح (الخسائر) المدورة
7255052687320924اجمالي حقوق المساهمين

رابعا - المطاليب المتداولة :
173469565842538الدائنون
94497803059ايراد مقدم

174414536645597اجمالي المطاليب المتداولة
8999197993966521اجمالي حقوق الملكية + المطاليب

83520008352000الحسابات النظامية

عبد الغني العطار

شرآة قرية دمشق للشحن
الميزانية العمومية  آما هي بتاريخ 2008/12/31

البيان

مفتش الحساباتالمدير المالي             مدقق الحسابات
أسعد صالح شرباتيعصام الريس             ايمان الذقاني

رئيس مجلس االدارة



عام 2008عام 2007
االيرادات

171028413617347ايراد استثمار المخازن
36288006406447ايرادات التخزين
1761351110050ايرادات اخرى

551521921133844اجمالي االيرادات (1)
المصاريف العامة

10265601609620الرواتب واالجور
2814510465المستلزمات السلعية

212685509760المستلزمات الخدمية (هاتف,صيانة,دعاية)
8217061778762المصاريف االدارية والمالية(اهتالك , رسوم)

117105366839مصاريف اخرى

22062014275446اجمالي المصاريف العامة (2)
330901816858398صافي الخسارة او الربح ( 3) =(2-1)

المدير المالي             مدقق الحسابات
عصام الريس             ايمان الذقاني

مفتش الحسابات
أسعد صالح شرباتي

رئيس مجلس االدارة
عبد الغني العطار

شرآة قرية دمشق للشحن
حساب األرباح والخسائر (قائمة الدخل) عن الفترة المنتهية بتاريخ 2008/12/31

البيان



مجموع حقوقارباح مدورةارباح مدورةاحتياطي احتياطي رأس المال العام الحالي
المساهمين(خسائر مدورة)غير قابلة للتوزيعاختياريقانونيالمدفوع

69600000000295052672550526رصيد بداية السنة

1685839816858398دخل (ربح) السنة

المحول 
2190376-2190376االحتياطي القانوني واالختياري

357990-357990المحول الى االرباح غير

القابلة للتوزيع

االرباح المقترح توزيعها

2088000-االرباح الموزعة

69600000219037603579901517255887320924الرصيد في نهاية السنة الحالية

شرآة قرية دمشق للشحن
بيان التغيرات في حقوق المساهمين آما هي بتاريخ 2008/12/31



عام 2008عام 2007
التدفق النقدي من النشاط التشغيلي

171028413617347ايراد استثمار المخازن
36288006406447ايرادات التخزين
1761351110050ايرادات اخرى

551521921133844
-1443584-3461544

407163517672300االجمالي
التدفق النقدي من النشاط االستثماري

14064578-2359347-سداد التزامات مختلفة
التدفق النقدي من النشاط التمويلي

2088000-0توزيع ارباح للمساهمين
16152578-2359347-االجمالي

17122881519722
15355503247838
32478384767560

المدير المالي
عصام الريس

شرآة قرية دمشق للشحن
قائمة التدفق النقدي عن الفترة المنتهية بتاريخ 2008/12/31

البيان

صافي الزيادة والنقص في التدفق النقدي
رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف اول المدة

رئيس مجلس االدارة
عبد الغني العطار

رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف آخر المدة




