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   اسمنت الباديةشركة 
   شركة مساهمة مغفلة عامة

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 
  ٢٠١٩حزيران  ٣٠لمنتهية في االستة أشهر لفترة 

  (غير مدققة)
   

  

  نشاط الشركةو  موضوع   -١

حبسب قانون  ٢٠٠٦حزيران  ١بتاريخ  ٢٤٦٥تأسست مبوجب قرار رئاسة جملس الوزراء رقم مغفلة عامة هي شركة مسامهة  امسنت الباديةشركة 
أو االستثمار، الفعلي  نتاجملدة مخس سنوات من تاريخ بدء اإلوتعديالته والذي يعفي الشركة من ضريبة الدخل  ١٩٩١لعام  ١٠االستثمار رقم 

   أيهما أقرب.

  .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 ٢٠١١حزيران  ١تنتهي بتاريخ 

  .٢٠١١أيار  ١٥. كما حصلت الشركة على السجل الصناعي بتاريخ ٢٠٠٧أيلول  ٢٤سنة تبدأ يف  ٢٥مدة الشركة 

قد أمت املقاول واملتمثل  ٢٠١١حزيران  ٧بتاريخ ، على شهادة القبول الشرطي اليت تشهد مبوجبها بأنه ٢٠١١حزيران  ٧وقعت الشركة بتاريخ 
. وأن مجيع عمليات تركيب اآلالت والتجهيزات قد امسنت الباديةاألول العائد لشركة  نتاجعمله يف بناء خط اإل "للمقاوالت CBMI"بشركة 
من خالل التوقيع على شهادة القبول و  من العقد. ١٠- ١١ذلك وفقًا للمادة رقم و  جاهزًا لالستالم نتاجعليه فقد أصبح خط اإلو  انتهت

  مرحلة التشغيل الفعلي.إىل  الشرطي، تعترب الشركة قد انتقلت من مرحلة التشغيل التجريـيب

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

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

  واملكملة واحلصول على أية حقوق أو امتيازات الزمة للشركة واسترياد وسائط النقل الالزمة.

مت انعقاد اهليئة  ٢٠١٦نيسان  ١٨بتاريخ األول للشركة. دارة لس اإلومت انتخاب جم ٢٠٠٨آب  ٢٨عقدت اجلمعية التأسيسية للشركة بتاريخ ان
  الذي انتهت واليته يف السابقدارة جديد ملدة أربع سنوات ليخلف جملس اإلإدارة العامة العادية للشركة، وقد مت انتخاب جملس 

 .٢٠١٦آذار  ٢٠
  
  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية  -٢

املتبعة من قبل الشركة بسبب وفقًا للسياسات احملاسبية  ٢٠١٨كانون األول   ٣١يف  املنتهيةللسنة املالية  املالية قامت الشركة بإعداد البيانات
قرار جملس احملاسبة والتدقيق يف سورية يف جلسته ل ، وذلك وفقاً ٢٠١٩كانون الثاين   ١لغاية  )٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (تأجيل تطبيق 

  .٢٠١٨شباط  ٢٥عن هيئة األوراق واألسواق املالية بتاريخ الصادر  ١٣والتعميم رقم  ٢٠١٨ ) لعام١رقم (

للتقارير املالية ألول مرة، واليت تفرض " تطبيق املعايري الدولية ١متطلبات "املعيار الدويل للتقارير املالية رقم بتطبيق ، ٢٠١٩يف عام  الشركة تقام
  .هذه املعايريمايل افتتاحي معّد وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يف تاريخ التحول إىل  مركزعلى املنشأة أن حتّضر وتعرض بيان 
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املذكور أعاله) أي أثر مادي على حقوق املسامهني  ٩للتقارير املالية (مبا فيها املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ة الدولييريامل يكن لتطبيق املع
وبالتايل مل تقم الشركة بعرض بيان مركز مايل افتتاحي كون البيانات املالية للسنوات السابقة مل تتأثر  ة للسنة احلالية وبيانات املقارنةوالبيانات املالي
  .للتقارير املالية الدوليةبتطبيق املعايري 

  
  ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٣

  إعداد البيانات املالية:

"التقارير  ٣٤وفقًا للمعيار احملاسيب الدويل رقم  ٢٠١٩حزيران  ٣٠املنتهية يف الستة أشهر املرحلية املوجزة املرفقة لفرتة  إعداد املعلومات املالية مت
  املالية املرحلية". 

قًا للمعايري الدولية إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للمعلومات املالية السنوية و املعدة وف
ال متثل بالضرورة مؤشراً على النتائج املتوقعة للسنة  ٢٠١٩حزيران  ٣٠املنتهية يف الستة أشهر للتقارير املالية، كما أن نتائج أعمال الشركة لفرتة 

  .٢٠١٩كانون األول   ٣١املنتهية يف
ومات املالية املرحلية املوجزة باللرية السورية (ل.س.)، العملة التشغيلية للشركة إعداد املعلومات املالية على أساس الكلفة التارخيية. تظهر املعل مت

  .وعملة االقتصاد
  فيما يلي ملخص ألهم السياسات احملاسبية األساسية املتبعة:

  حتقق اإليرادات    -أ

ة،  يتم قيد اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو القابل لالستالم، بعد ختفــيض مــردودات  إناملبيعــات املقــدرة، احلســومات واملؤونــات املشــا
  وجدت.

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

  بتحويل املخاطر اهلامة ومنافع ملكية البضائع إىل الشاري قيام الشركة -
  بط عادة بوجود امللكية وال بالرقابة الفعالة على البضائع املباعةبعالقة إدارية مستمرة إىل احلد املرت 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 -

  لشركة تتم نقداً.مجيع مبيعات ا
  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

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

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

 ١٠- ٥    آليات النقل

  ٨- ٢    أجهزة كمبيوتر ومعدات تقنية وإلكرتونية أخرى
  ١٠- ٣    مفروشات ومعدات مكتبية

  ٢٥- ٥    نعمباين املص
  ٢٠- ٢    معدات املصنع

اية العمر اإلنتاجي وطريقة االس تهالك. يعرتف يف تاريخ كل بيان وضع مايل تقوم الشركة مبراجعة القيم الدفرتية لألصول الثابتة وقيمة النفاية يف 
عادة التقييم تؤثر على الفرتة احلالية والفرتات بالفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات يف فرتة مراجعة التقديرات والفرتات الالحقة إذا كانت إ

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

  أو اخلسارة يف بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر.

  ري املاديةاألصول الثابتة غ  -د

تــدين القيمــة  تظهر األصول الثابتة غري املادية اليت حتدد عمرهــا الــزمين علــى أســاس ســعر الكلفــة بــاللرية الســورية بعــد تنـــزيل اإلطفــاء املــرتاكم وخســائر
  املرتاكمة، إن وجدت.

ريخ البيانــات املاليــة ويــتم تســجيل أي تــدين يف قيمتهــا يف األصول الثابتة غري املادية اليت مل يتحدد عمرها الــزمين يــتم مراجعــة التــدين يف قيمتهــا يف تــا
  بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر.

 التدين يف قيمة األصول الثابتة املادية وغري املادية  -ه

 علــىأي مؤشــر يــدل يف تاريخ كل بيان وضع مايل تقوم الشركة مبراجعة القيم احلاليــة للموجــودات املاديــة وغــري املاديــة لتحديــد فيمــا إذا كــان هنالــك 
ة اديــاخنفاض يف قيمة املوجودات. إن وجد، يتم تقدير القيمة املســرتدة للموجــودات لكــي يــتم حتديــد مــدى اخلســارة. تــتم مراجعــة املوجــودات غــري امل

  ا.ذات احلياة اإلنتاجية غري احملددة بتاريخ بيان الوضع املايل لتحديد فيما إذا كان هنالك أي مؤشر يدل على تدين قيمته
 املسرتدة هي القيمة األعلى مما يلي: القيمةإن 

ـــة  -  القيمـــة العادلـــة الـــيت تعكـــس وضـــع الســـوق بتـــاريخ بيـــان الوضـــع املـــايل مطروحـــاً منهـــا تكلفـــة البيـــع حيـــث ينطبـــق، لتحديـــد القيمـــة العادل
  للموجودات. 

ايــة القيمة املستخدمة اليت تعادل التدفقات النقديــة املســتقبلية املقــدرة واملتوقعــة مــن ا -  الســتمرار يف اســتعمال األصــل ومــن القيمــة كخــردة يف 
  احلياة العملية املقدرة لألصل وذلك فيما يتعلق بوحدة توليد النقد حيث ينطبق.

ة خســار  إذا كانــت القيمــة املســرتدة املقــدرة لألصــل أقــل مــن قيمتــه الدفرتيــة، يــتم خفــض القيمــة الدفرتيــة لألصــل إىل أن تصــل إىل قيمتــه املســرتدة. إن
يف اخنفاض القيمة تسجل يف بيان الدخل والــدخل الشــامل اآلخــر، إال إذا كــان األصــل قــد مت إعــادة تقييمــه ويف هــذه احلالــة فــإن خســارة االخنفــاض 

  القيمة تعامل كاخنفاض يف إعادة التقييم.
 تكــون الزيــادة القيمــة املقــدرة املســرتدة علـــى أّال  إىل يف حال مت الحقاً عكس خسارة اخنفاض القيمة، يتم زيادة القيمة الدفرتيــة لألصــل إىل أن تصــل

له أعلى من القيمة الدفرتية فيما لو مل يكن هناك اخنفاض يف قيمة األصل يف السنوات السابقة. إن عكس خســارة االخنفــاض يف القيمــة يــتم تســجي
احلالــة فــإن عكــس خســارة االخنفــاض يف القيمــة تعامــل  يف بيــان الــدخل والــدخل الشــامل اآلخــر إال إذا كــان األصــل قــد مت إعــادة تقييمــه ويف هــذه 

 .كزيادة يف إعادة التقييم
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  املؤونات  -وـ

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

  املوجودات واملطلوبات املالية  -ز
  تم االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية يف بيان الوضع املايل حني تصبح الشركة طرفًا يف الشروط التعاقدية لألدوات املالية.ي

  تظهر الذمم التجارية املدينة بقيمتها العادلة بعد تنـزيل املؤونات املناسبة للمبالغ غري القابلة للتحصيل، إن وجدت.
  ائنة بقيمتها االمسية.تظهر الذمم التجارية الد

  الضرائب  -ح

تشـــرين األول  ١تـــاريخ  ٥١و املعـــدل باملرســـوم التشـــريعي رقـــم  ٢٠٠٣لعـــام  ٢٤يـــتم تشـــكيل خمصـــص ضـــريبة الـــدخل وفقـــاً ألحكـــام القـــانون رقـــم 
اإلدارة احملليــة. مبوجــب  باملائــة مبــا فيهــا مجيــع اإلضــافات عــدا اإلضــافة لصــاحل ٢٢عــدل والــذي حــدد ضــريبة الــدخل علــى األربــاح الصــافية مب ٢٠٠٦
اســتفادت الشــركة مــن حســم دينــاميكي بنســبة ثــالث درجــات كــون املنشــأة  ٢٠٠٦تشــرين األول  ١تــاريخ  ٥١مــن املرســوم التشــريعي رقــم  ٥املــادة 

  مسجلني بالتأمينات االجتماعية.  عامالً  ١٥٠تستخدم أكثر من 

  حتويل العمالت األجنبية  -ط

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

املطلوبات غري املالية اليت تقاس بالتكلفة التارخيية ال يتم حتويلها. إن فروقات الصرف الناجتة عن هذا التحويل تسجل يف أما أرصدة املوجودات و 
  بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر. 

  أسعار العمالت اجلارية كانت على النحو التايل:
  كانون   ٣١كما في       حزيران  ٣٠كما في     
    ٢٠١٨ل األو       (غير مدققة) ٢٠١٩    
  ل.س.      ل.س.    

    ٤٣٦,١٧      ٤٣٦,١٧    دوالر أمريكي ١
    ٤٩٩,٧٦      ٤٩٥,٧٤    يورو ١
    ١١٨,٦٩      ١١٨,٦٥    درهم إمارايت ١
    ٠,٢٩      ٠,٢٩    لرية لبنانية ١

ققة يف بند ، يتم فصل فروقات أسعار الصرف غري احمل٢٠١٥شباط  ١٥تاريخ  ١٢على تعميم هيئة األوراق واألسواق املالية السورية رقم  بناءً 
  منفصل ضمن بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر وبيان التغريات يف حقوق املسامهني.

  اشرتاكات التأمينات االجتماعية  -ي

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

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



 

 
- ١٣ -

  املخزون  -ك

ايف أيهما أقل. تتضمن الكلفة املواد املباشرة وحيث ينطبق اليد العاملة املباشرة واألعباء يظهر املخزون على أساس الكلفة أو قيمة املردود الص
ردود الصايف األخرى اليت مت إنفاقها إليصال املخزون إىل مكانه وحالته احلاليني. يتم احتساب الكلفة باتباع طريقة املتوسط املرجح. متثل قيمة امل

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

املستمر الحتساب  يتألف املخزون من املواد األولية والوقود واملواد اجلاهزة واملواد قيد اإلنتاج باإلضافة إىل قطع الغيار. تستعمل الشركة نظام اجلرد
  خمزون آخر املدة.

  النقد يف الصندوق ولدى املصارف  -ل

ا األصلية ثالثة أشهر أو أقلدة لدى اهو النقد واألرص   .ملصارف واستحقاقا
  
  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

 وقد صلة، ذات أخرى تعترب عوامل على أسس حماسبية سليمة وعلى ابه املتعلقة واالفرتاضات التقديرات هذه تعتمد .أخرى صادرم من املتوفرة

  .واالفرتاضات التقديرات هذه عن الفعلية النتائج ختتلف
اسبية يف الفرتة اليت تراجع فيها التقديرات يعرتف بالفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات احمل ،تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشكل دوري

الية وفرتات وذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حصريًا على هذه الفرتة، أو يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على الفرتة احل
  .الحقة

  املصادر األساسية لعدم اليقني يف التقديرات:

  :لثابتة املادية وغري املاديةألصول اية لنتاجاألعمار اإل -
ايــة نتاجتقوم الشركة مبراجعة األعمار اإل ية املقدرة لألصول الثابتة املادية وغري املادية وطريقة االستهالك املطبقة واإلطفاء وقيمــة النفايــة يف 

اية كل دورة مالية.نتاجالعمر اإل  ي لألصل يف 

 ة:قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزم تدين   -

ا اجلمهورية العربية الســورية، قامــت اإلدارة بتقــدير القيمــة االســرتدادية لأل صــول. باعتقــاد اإلدارة، ال توجــد يف ظل الظروف الراهنة اليت متر 
  مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية.

  مبدأ االستمرارية:   -
س مبــدأ االســتمرارية. اعتمــدت اإلدارة يف تقييمهــا علــى جمموعــة قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشركة على االستمرار يف العمل علــى أســا

املؤسســني  من املؤشرات املالية والتشغيلية. إن الشركة متتلك املوارد الكافية لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور. كما أن املســامهني
املــدى املســتقبلي املنظــور حســب مبــدأ االســتمرارية. بنــاًء عليــه فقــد مت ملتزمون بتزويد الشــركة بالــدعم الــالزم لضــمان اســتمراريتها بالعمــل يف 

  إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية.



 

 
- ١٤ -

  النقد في الصندوق ولدى المصارف  -٥

ذات ســيولة اســتثمارات قصــرية األجــل يتضــمن النقــد يف الصــندوق ولــدى املصــارف حســاب الصــندوق واحلســابات اجلاريــة والودائــع حتــت الطلــب و 
هــي  ثالثــة أشــهر و إىل  ودائــع لــدى املصــارف قصــرية األجــل تســتحق خــالل شــهرمن النقد دون أن تتأثر قيمتهــا و  مبلغ حمددإىل  عالية ميكن حتويلها

  :كالتايل
      ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في       (غير مدقق) ٢٠١٩حزيران  ٣٠كما في     
    القيمة المقابلة      األصليةالعملة       القيمة المقابلة      العملة األصلية    
  ل.س.            ل.س.           

   النقد يف الصندوق
    ٦,٧٤٣,٥٩٠          ٤٦,٦٦٥,٩٨٥        لرية سورية  
    ٩٠٦,٧٩٧      ٢,٠٧٩    ٤٠٩,٥٦٤      ٩٣٩  دوالر أمريكي  
    ٤,٢٦٢,٩٥٣      ٨,٥٣٠    ٤,٢٢٨,٦٦٢      ٥٣٠,٨  يورو  
          ١١,٩١٣,٣٤٠          ٥١,٣٠٤,٢١١    

  حسابات جارية لدى املصارف
    ٢,٧٢٣,٧١٨,٤٠٤          ٢,٢٨٢,٩٩٩,٩٧٧        رية سوريةل  
    ٤,٩٧٠,٥٥٠      ١١,٣٩٦    ٤,٩٣٦,٧٤٧      ٣١٨,١١  دوالر أمريكي  
    ١٨٩,٥٨٠,٤٨٨    ٣٧٩,٣٤٣    ١٧٥,٠٠٧,٨٣٦    ٣٥٣,٠٢٣  يورو  
      ٦٥٧,٤٢٨    ٢,٢٧٢,٩٥٠    ٦٥٢,٧٧٥    ٢,٢٧٤,٣٩٩  لرية لبنانية  
          ٢,٩١٨,٩٢٦,٨٧٠          ٢,٤٦٣,٥٩٧,٣٣٥    
          ٢,٩٣٠,٨٤٠,٢١٠          ١,٥٤٦٢,٥١٤,٩٠   

  
  لمقاوليناو  للمورديندفعات مقدمة   -٦

  يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠كما في       
    ٢٠١٨    (غير مدقق) ٢٠١٩     
  ل.س.      ل.س.      
    ٣,٢٩٥,١٨٧,٨٠٠    ٣,٥١٩,٩٩٢,٦٠٢    موردو مواد أولية
    ٧٣,١٨٣,٦٠٦    ٥٩,٤٣٣,٥٣٣    دائنون متنوعون لقاء خدمات –دفعات مقدمة 
    ١٤٣,٧٧٦,١٣٨    ٣,٦٣٦,٠٠٠      موردو خدمات

      ٣,٥١٢,١٤٧,٥٤٤    ٣,٥٨٣,٠٦٢,١٣٥    



 

 
- ١٥ -

  المخزون  -٧

  يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠كما في       
    ٢٠١٨    (غير مدقق) ٢٠١٩     
  ل.س.      ل.س.      

    ٢,٨٧٢,٧٥٢,٤٠٥    ٨,٢٥٧,٤٦٦,٢٩٠    لتصنيعمواد قيد ا
    ٦٣٨,٩٥٠,٥٧٧    ٤٣١,٩٠١,٥٤٥      إمسنت

    ٦٣١,٧٧١,٩٢٠    ٥٨١,٦١١,٦٢٦    مواد تعبئة وتغليف
    ١,٤١٢,٠٨٩,٣٧٢    ٢,١٠١,٢٧٥,٣٩٩      قطع غيار

    ٣,٩٦٣,٤٤٢,٩٤٥    ٥,٢٣٠,٢٦٣,٩٩٨     وقود ومواد حمركة
    ٣,٠٣٧,٩١٤,٦٥٤    ٤,٢٥٧,١٣٢,٨٢١      مواد أولية
    ٧,٦١١,٤٧٤    ٣,٨٥٧,٠٩٠      تمتفجرا

    ٧٠,٩٦٤,١١٨    ١٠٣,٥٢٣,٢٦٧    مواد تشحيم وزيوت

      ١٢,٦٣٥,٤٩٧,٤٦٥    ٢٠,٩٦٧,٠٣٢,٠٣٦    
  )  ١٥,٣٨٩,١١٠(      -         مؤونة مواد متضررة

      ١٢,٦٢٠,١٠٨,٣٥٥    ٢٠,٩٦٧,٠٣٢,٠٣٦    

  هذا املبلغ يف بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر.قيد مت ، بناًء عليه مت اسرتداد مؤونة مواد متضررة عن أعوام سابقة النتفاء احلاجة إليها
  
  أرصدة مدينة أخرى  -٨

  يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠كما في       
    ٢٠١٨    (غير مدقق) ٢٠١٩     
  ل.س.      ل.س.      

    ١٦٣,٠٣٣,٣٦٩    ٨٦,٦٢١,٢٤٥    تأمينات وإجيارات ومصاريف مدفوعة مقدماً 
    ٣٨,٣٥٣,١٦٨    ١٦٥,٤٠٧,٦٠٤    مقدمة للموظفنيدفعات 

    ٥٢,٩٥٤,٣٧١    ٧,٩٠٩,٤٩٤    ضريبة دخل مدفوعة مقدماً 
    ٨,٧٦٢,٩٧١    ٨,٧٦٢,٩٧١    استثمارات مالية

    ٣,٤١١,١٤٤    ٧,٤٩٩,٣٣٠    أرصدة مدينة متنوعة

      ٢٦٦,٥١٥,٠٢٣    ٢٧٦,٢٠٠,٦٤٤    

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

 متثل دفعات مقدمة للموظفني سلف عمل وديون ممنوحة للموظفني بدون فوائد.



 

 
- ١٦ -

  ع قيد التنفيذاريمش   -٩

  قيمة األعمال املنفذة يف املوقع عن طريق املقاولني. معمل االمسنت ويتضمن يتكون هذا البند من رصيد تكلفة بناء

  تتلخص حركة بند املشروع قيد التنفيذ كما يلي:
  كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠كما في       
    ٢٠١٨    (غير مدقق) ٢٠١٩     
  ل.س.      ل.س.      
    ٣٠٠,٨٧٩,٥٦٤        ٨١٤,٥٢١,٢٣٥      الفرتة / السنةالرصيد يف أول 
    ٦٦٦,٨٥٣,٣٩٢        ٩٩,٤٠٨,١٩٤      الفرتة / السنةإضافات خالل 

  )  ١٥,٦٨٢,٠٤٤(      -          حتويالت إىل أصول ثابتة
  )  ١٣٧,٥٢٩,٦٧٧(      -            إطفاءات

    ٨١٤,٥٢١,٢٣٥    ٩١٣,٩٢٩,٤٢٩    الفرتة / السنةالرصيد يف آخر 
  



 

- ١٧ -

  موجودات ثابتة مادية   -١٠
  يتكون هذا البند مما يلي:

    مفروشات      زة كمبيوتر ومعداتأجه            
    المجموع      معدات المصنع      مباني المصنع     مكتبية ومعدات     تقنية وإلكترونية أخرى    آليات النقل      

  ل.س.        ل.س.        ل.س.       ل.س.          ل.س.       ل.س.      الكلفة التاريخية
      ١٧,٥٦٧,٤٥٥,٦٧٧        ١١,٦٨٤,٩٩٣,٩٨٤        ٥,٤٤١,٥٤٥,٤٩١       ٧٤,٢٤٥,٩٥٨       ١٩٣,٥٦٣,٤٥٥        ١٧٣,١٠٦,٧٨٩    ٢٠١٨ الثاينكانون   ١الرصيد يف 

      ١,٨١١,١٥٥,٤٣٥        ١,٧١٧,٠٥٥,٠٠١        ٦,٥٠٠,٠٠٠       ٩,٢٧٠,٠٧٤       ٤٥,٣٤٤,٣٦٠        ٣٢,٩٨٦,٠٠٠    إضافات السنة 
    ١٥,٦٨٢,٠٤٤        -           ١٥,٦٨٢,٠٤٤       -          -           -        حتويالت من مشاريع قيد التنفيذ

      )        ٨,٣٨٥,٦٠٩(  )  ٥,١٤٠,٦٠٩(  )  ٣,٢٤٠,٠٠٠(  )    ٥,٠٠٠(     -           -       ات ثابتة ماديةإطفاء موجود
    )        ١١,٧٩٨(      -           -          -       )    ١١,٧٩٨(      -       استبعاد موجودات ثابتة مادية 

    )      ١١,١٠٧,٤٧٩(  )  ٦,٢٧٩,١٦٣(      -       )  ٢,٤٤٥,٧٧٧(  )  ٢,٣٨٢,٥٣٩(      -       تسويات جردية

      ١٩,٣٧٤,٧٨٨,٢٧٠        ١٣,٣٩٠,٦٢٩,٢١٣        ٥,٤٦٠,٤٨٧,٥٣٥       ٨١,٠٦٥,٢٥٥       ٢٣٦,٥١٣,٤٧٨        ٢٠٦,٠٩٢,٧٨٩    ٢٠١٨كانون األول   ٣١ الرصيد يف
      ٦٧٦,٤٨٨,٦٣٦        ٤٦٦,١٧٤,٣١٣      ٤,٧٥١,٠٥٨       ٢٩,٥١٥,٣٦٥       ٢٢,٠١٣,٠٠٠        ١٥٤,٠٣٤,٩٠٠    فرتةإضافات ال

    )        ٢,٥٢٩,٩٣٨(  )  ٢,٥٢٥,٦١٥(      -          -       )    ٤,٣٢٣(      -       إطفاء موجودات ثابتة مادية
        ٧٩٨,٧٥٥        -           -            ٣٦٥,٩٧٧       -             ٤٣٢,٧٧٨    تسويات جردية

      ٢٠,٠٤٩,٥٤٥,٧٢٣        ١٣,٨٥٤,٢٧٧,٩١١        ٥,٤٦٥,٢٣٨,٥٩٣       ١١٠,٩٤٦,٥٩٧       ٢٥٨,٥٢٢,١٥٥        ٣٦٠,٥٦٠,٤٦٧    ٢٠١٩حزيران  ٣٠الرصيد يف 
  مةاالستهالكات المتراك

    )      ٥,٦٠٨,٢٥٤,١٣٠(  )  ٣,٩٥١,٨٩٩,٢٧٤(  )  ١,٤٨٨,٥٩٩,٣٦٣(  )  ٢٨,٤٤٧,٩٣١(  )  ٨٧,٧٥٢,٩٢٠(  )  ٥١,٥٥٤,٦٤٢(  ٢٠١٨ الثاينكانون   ١الرصيد يف 
    )      ٨٧٣,٢١٦,٣٧٩(  )  ٥٨٠,١٩٧,٢٣٦(  )  ٢١٧,٨٩٦,٩٠٧  (  )  ٩,٣٥٧,٩١١(  )  ٤٢,٤٩٦,٦٢٤(  )  ٢٣,٢٦٧,٧٠١(  اإلضافات، أعباء السنة

        ١١,٧٩٨        -           -          -            ١١,٧٩٨      -       اد موجودات ثابتة ماديةاستبع
      ٧,٤٧٦,٧٣٥        ٤,٤٧١,٥٤٩        -          ١,٣٥٨,٣٨٣       ١,٦٤٦,٨٠٣        -       تسويات جردية

    )     ٦,٤٧٣,٩٨١,٩٧٦(  )  ٤,٥٢٧,٦٢٤,٩٦١(  )  ١,٧٠٦,٤٩٦,٢٧٠(  )  ٣٦,٤٤٧,٤٥٩(  )  ١٢٨,٥٩٠,٩٤٣(  )  ٧٤,٨٢٢,٣٤٣(  ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد يف 
    )      ٤٥٣,٧٢٧,٣٩٥(  )  ٢٩٥,٣٤٠,٨٧٩(  )  ١٠٨,٣٨٥,٠٢٧  (  )  ٥,٣٢٩,٠٧٦(  )  ٢٦,٤٢١,٦٣٥(  )  ١٨,٢٥٠,٧٧٨(  فرتةاإلضافات، أعباء ال

    )     ٣٧١٦,٩٢٧,٧٠٩,(  )  ٤,٨٢٢,٩٦٥,٨٤٠(  )  ١,٨١٤,٨٨١,٢٩٧(  )  ٤١,٧٧٦,٥٣٥(  )  ١٥٥,٠١٢,٥٧٨(  )  ٩٣,٠٧٣,١٢١(  ٢٠١٩حزيران  ٣٠الرصيد يف 
  صافي القيمة الدفترية

    ١٣,١٢١,٨٣٦,٣٥٢       ٩,٠٣١,٣١٢,٠٧١       ٣,٦٥٠,٣٥٧,٢٩٦       ٦٩,١٧٠,٠٦٢       ١٠٣,٥٠٩,٥٧٧       ٢٦٧,٤٨٧,٣٤٦   ٢٠١٩حزيران  ٣٠الرصيد يف 

    ١٢,٩٠٠,٨٠٦,٢٩٤       ٨,٨٦٣,٠٠٤,٢٥٢       ٣,٧٥٣,٩٩١,٢٦٥       ٤٤,٦١٧,٧٩٦       ١٠٧,٩٢٢,٥٣٥       ١٣١,٢٧٠,٤٤٦   ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد يف 
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  (غري مدققة) كما يلي:حزيران  ٣٠املنتهية يف الستة أشهر لفرتة  اتمصاريف االستهالك مت توزيع
    ٢٠١٨      ٢٠١٩            
    ل.س.      ل.س.    

    ٣٢٨,٧٧٩,٢٩١    ٤٣٣,٣٣٦,٣٠٩  ) ٢٠كلفة البضاعة املباعة (اإليضاح 
    ٨٥٠,٢١٧١٠٠,    ٢٠,٣٩١,٠٨٦  ) ٢١مصاريف إدارية وعمومية (اإليضاح 

  ٤٢٨,٩٩٧,١٤١    ٤٥٣,٧٢٧,٣٩٥    
  

  موجودات ثابتة غير مادية  -١١
  يتكون هذا البند مما يلي:

    ل.س.         
  الكلفة التاريخية:

    ١٢٢,٢٥٩,٣٦٦          ٢٠١٨ الثاينكانون   ١الرصيد كما يف 
       ٢٥٠,٠٠٠          إضافات

    ١٢٢,٥٠٩,٣٦٦          ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

    ١٢٢,٥٠٩,٣٦٦          ٢٠١٩حزيران  ٣٠ الرصيد كما يف

  اإلطفاءات:

  )  ١١٧,٩١٩,١٧٤(        ٢٠١٨ الثاينكانون   ١الرصيد كما يف 
  )  ٢,٣١٢,٩٢٧(        أعباء السنة

  )  ١٢٠,٢٣٢,١٠١(        ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  )  ١,٠٧٤,٨٤٨(        فرتةأعباء ال

  )  ١٢١,٣٠٦,٩٤٩(        ٢٠١٩حزيران  ٣٠الرصيد كما يف 
  صافي القيمة الدفترية:

    ١,٢٠٢,٤١٧          ٢٠١٩حزيران  ٣٠الرصيد كما يف 

    ٢,٢٧٧,٢٦٥          ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

  (غري مدققة) كما يلي:حزيران  ٣٠املنتهية يف الستة أشهر مصاريف اإلطفاءات لفرتة  مت توزيع
    ٨٢٠١      ٢٠١٩      
    ل.س.      ل.س.    

      ٧٥٦,٢٤٢      ٧٥٦,٢٤٣  )٢٠(اإليضاح كلفة البضاعة املباعة 
      ٤٨٥,٧٦٩      ٣١٨,٦٠٥  ) ٢١مصاريف إدارية وعمومية (اإليضاح 

  ١,٢٤٢,٠١١    ١,٠٧٤,٨٤٨    
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  المستحق للموردين والمقاولين   -١٢

  يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠كما في     
    ٢٠١٨    (غير مدقق) ٢٠١٩   
  ل.س.      ل.س.    

    ١,٣٥٧,٤٢٩,٣٧٧    ١,٤٢٧,٤٧٩,٥٣٠  ردو مواد أولية وقطع غيارمو 
    ١٩٤,٣٧٥,٣٢١    ٨٨,٨٧٥,٧١٥  مقاولو البناء

    ٨٥,٨٠٧,٠٩٤    ٣٥,٢٩٨,٥٢٨  استحقاقات أخرى 
    ٣٦٣,٤٣٥,٣٥٤    ١٣٨,٢٤١,٨٢٧  موردو خدمات

  ٢,٠٠١,٠٤٧,١٤٦    ١,٦٨٩,٨٩٥,٦٠٠    
  
  مستحقة ومصاريفأرصدة دائنة أخرى    -١٣

 مما يلي: يتكون هذا البند
  كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠كما في     
    ٢٠١٨    (غير مدقق) ٢٠١٩   
  ل.س.      ل.س.    

    ١,٢٧٢,٥٧٤,٨٩٧    ١,٢٧٢,٥٧٤,٨٩٧  )١(مؤونة مواجهة أعباء حمتملة 
    ١٧٢,٤٦٦,٠٤٧    ١٦٦,٢٩٦,١٥١  ستحقةقرض الشركاء امل فوائد

    ١٨٦,٠٩٠,٩٥٦    ١٨٦,٤٩٧,٢٣٣  ضرائب اإلنفاق االستهالكي 
    ٦١,٩٨٧,٧٤٨    ٦١,٩٨٧,٧٤٨  احتياطي رسم اإلدارة احمللية املتعلقة بضرائب اإلنفاق االستهالكي

    ١٧١,١٦٢,١٧٩    ٢٧١,٩٦٧,١٣٩  )٢(رسوم استخراج مستحقة 
    ٤٢٢,٥٤٤,٣٢٣    ٢١٨,٦٦٩,١٤٠  خمصص شؤون املوارد البشرية

    ٢٥,٣٠٠,٠٠٠    ١٢,٩٥٠,٠٠٠  أتعاب مهنية مستحقة
    -       ٢٤,٢٠٠,٤٥٦  رسوم تعاقدية مستحقة

    ٥٠,٦٥٣,٦١٨    ٣٩١,٧٠٢,٨٥٧  رواتب مستحقة
      -       ٤١,٤٤٨,١٤٢  مصاريف تشغيل حمطة الطاقة

    ١١١,١٨٢,٥٢٨    ١٩٢,٦٠١,٠٢١  ضرائب وتأمينات اجتماعية مستحقة
    ٦٩,٠١٧,٢٢٥    ١٧٨,٠٩٦,٣٧٩  أرصدة دائنة خمتلفة

  ٢,٥٤٢,٩٧٩,٥٢١    ٣,٠١٨,٩٩١,١٦٣   

  أعباء وخماطر حمتملة قد تنتج يف املستقبل. أية بتكوين مؤونة ملواجهة ٢٠١٨ون األول كان  ٣١قامت اإلدارة بتاريخ ) ١(
   لرية سورية/ طن). ٩٠١وبازلت  لرية سورية/ طن ٠٩١ هي مصاريف مدفوعة للحكومة لقاء املواد املستخرجة (كلس ستخراجاالرسوم ) ٢(  

  
  زبائنالدفعات مقدمة من   -١٤

  .نكروكل مقابل مبيعات إمسنت (غري مدقق) ٢٠١٩حزيران  ٣٠كما يف ن الزبائن  دفعات مقدمة مميثل هذا البند 
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  ضريبة الدخلمخصص   -١٥
يتم تشكيل خمصص الشركة باحتساب الضريبة وفقًا للقوانني واألنظمة املرعية يف اجلمهورية العربية السورية،  )، تقوم٣كما جاء يف اإليضاح (

والذي حدد ضريبة  ٢٠٠٦تشرين األول  ١تاريخ  ٥١و املعدل باملرسوم التشريعي رقم  ٢٠٠٣لعام  ٢٤م ضريبة الدخل وفقًا ألحكام القانون رق
من املرسوم التشريعي  ٥باملائة مبا فيها مجيع اإلضافات عدا اإلضافة لصاحل اإلدارة احمللية. مبوجب املادة  ٢٢عدل الدخل على األرباح الصافية مب

 عامالً  ١٥٠استفادت الشركة من حسم ديناميكي بنسبة ثالث درجات كون املنشأة تستخدم أكثر من  ٢٠٠٦تشرين األول  ١تاريخ  ٥١رقم 
  مسجلني بالتأمينات االجتماعية. يتم إخضاع نتيجة أعمال الفرتة للتعديالت للوصول إىل الدخل اخلاضع للضريبة وذلك كما يلي:

  في المنتهية الستة أشهر فترة ل      
   ر مدققة)(غي٢٠١٩حزيران  ٣٠      
 ل.س.     

   ٨,٥٨٩,١١٤,٦١٢    ربح الفرتة قبل الضريبة
 :يضاف

      ١٠٨,٣٨٥,٠٢٧    )١٠(إيضاح  استهالك املباين  
 :ينزل
  )  ١,٦٥٤,١٢٤(  )٢٣إيضاح ( إيرادات فوائد  
  )  ١٧,٧٢٣,٤٣٨(  )٢٢إيضاح ( فروقات أسعار صرف غري حمققة  

  )  ١٥,٣٨٩,١١٠(  )٧إيضاح ( اسرتداد مؤونة مواد متضررة
    ٨,٦٦٢,٧٣٢,٩٦٧    الربح الضرييب
    %١٩      نسبة الضريبة

    ١,٦٤٥,٩١٩,٢٦٤    صروف الضريبةم
      ١٦٤,٥٩١,٩٢٦    من الضريبة) %١٠رسوم اإلدارة احمللية (

      ١٦٤,٥٩١,٩٢٦    من الضريبة) %١٠مسامهة وطنية إلعادة اإلعمار (
    ١,٩٧٥,١٠٣,١١٦    ضريبة الدخل عن العام احلايل

    ٣,١٠٠,٩٣٦    )١( أعوام سابقةتكليفات ضريبية عن 

    ١,٩٧٨,٢٠٤,٠٥٢    للفرتةمصروف ضريبة الدخل 
  .٢٠١٤متثل التكليفات الضريبية عن األعوام السابقة مؤونة الضريبة عن أرباح فروقات أسعار الصرف التابعة لعام ) ١(

  تتلخص حركة خمصص ضريبة الدخل كما يلي:
  لكانون األو   ٣١كما في       حزيران ٣٠كما في       
    ٢٠١٨    (غير مدقق) ٢٠١٩     
  ل.س.      ل.س.      

    -      ٥١٤,٧٠٢,٨٨٤    الرصيد كما يف بداية الفرتة
    ٥١٤,٧٠٢,٨٨٤    ١,٩٧٨,٢٠٤,٠٥٢    مصروف ضريبة الدخل للفرتة

    -    )  ٤٩٢,٢٧٠,٤٩٢(    فرتةتسديدات خالل ال

اية الفرتة     ٥١٤,٧٠٢,٨٨٤    ٢,٠٠٠,٦٣٦,٤٤٤    الرصيد كما يف 
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  عالقةذات األطراف   -١٦

سني وشركات حتت سيطرة ومتويل من املسامهني املؤس واملسامهنيدارة العليا وأعضاء جملس اإلدارة من املدراء واإل ذات عالقةتتألف األطراف 
  . مشرتكة

 يتكون هذا البند مما يلي:

  :املرحلي املوجز بنود بيان الوضع املايل
  طويلة األجل – أطراف ذات عالقة –ذمم دائنة 
  ن المساهمينتمويل م

  كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠كما في     
    ٢٠١٨    (غير مدقق) ٢٠١٩   
  ل.س.      ل.س.    

   ١٢,٥٩٠,٨٨٣,٣٧٨    ١٢,٤١٧,٥٣٣,٥٧٤  شركة املهيدب القابضة 

   ٥٩٣,٣١٨,١٨٢    ٥٩٠,٥٩١,٨١٤  القابضة شركة سري إنفست 

   ٩٧٥,٢٣٥,٤٢٩    ١,٤٣٢,٨٣٠,٦٣١  شركة الزعيم القابضة 

   ١,٢٠٧,٩٩٢,٤١١    ١,١٧٢,١٦٣,٩٧٦  فوزان القابضةشركة ال 

    ١,٤٥٠,٦٢١,١٤١    ١,٤٧٣,٩٨٤,١٠٠  إبراهيم شيخ ديب  
    ٢٢٥,٨٤٥,٩٥٧    ٢٢٩,٧٩٠,٠٤٠  حممود أمحد زهري شبارق 
    ٧٤,٠٨٥,٤٢٢    ٧٥,٠٧٨,٤١٢  أكرم حورية  
    ٣٧,٠٤٢,٧٠٩    ٣٧,٥٣٩,٢٠٥  ميساء الزعيم  
    ٣٧,٠٤٢,٧٠٩    ٣٧,٥٣٩,٢٠٥  شريين الزعيم  
    ٣٧,٠٤٢,٧٠٩    ٣٧,٥٣٩,٢٠٥  د الزعيمحمم  
    ٣٧,٠٤٢,٧٠٩    ٣٧,٥٣٩,٢٠٥  هالل صالحية   
    ١٧,٢٦٦,١٥٢,٧٥٦    ١٧,٥٤٢,١٢٩,٣٦٧    

  يورو. ١,٠٢٠,٠٠٠دوالر أمريكي و ٨,١٥٨,٨١٥مبنح الشركة قرض آخر مؤجل الدفع مببلغ  املسامهونقام  ٢٠١٤خالل عام 

  يف القرض من الدوالر األمريكي إىل اليورو مع الفوائد املرتتبة عليه. حتويل حصة شركة ميناف أس أي أس ٢٠١٥مت خالل عام 
يورو. مل يتم حتويل  ١,٣٨٤,٣٧٧يورو، و  ١,٠٨٣,٥٠٠مبنح الشركة قرضني آخرين مؤجلي الدفع مببلغ  املسامهون، قام ٢٠١٦خالل عام 
  يورو.١,٠٦٦,٨٣٤يورو، و ٩١٥,٤٧٧سوى مبلغ 
دوالر أمريكي  ١,٧٦٢,٠٧٧يورو و ٥,٦١٥,٨٥٠ح الشركة ثالثة قروض أخرى مؤجلة الدفع مببلغ مبن املسامهون، قام ٢٠١٧خالل عام 

 دوالر أمريكي. ١,٧٣٧,٢٦٥و

دوالر أمريكي، كما مت سداد مايعادل ملبغ  ١٥,٦٧١,٦٥١مبنح الشركة قروض أخرى مؤجلة الدفع مببلغ  املسامهون، قام ٢٠١٨عام خالل 
  . السورية إىل بعض املسامهني كدفعات من القروض السابقة املمنوحة من قبلهم دوالر أمريكي باللرية ٤,٦٤٤,٥٦٤

، تنازلت شركة ميناف اس ايه اس القابضة عن حصتها من أسهم الشركة، مت حتويل حصتها من القرض مع الفوائد املرتتبة عليه ٢٠١٨خالل عام 
  ض والفوائد التابعة هلا من اليورو إىل الدوالر األمريكي.إىل عدد من املسامهني، وخالل العام احلايل مت حتويل هذه القرو 

 ٥٢,٠٨٧دوالر أمريكي، كما مت سداد مايعادل مبلغ  ٢٧٥,٠٠٠آخر مؤجل الدفع مببلغ  ضمبنح الشركة قر  املسامهونخالل العام احلايل، قام 
  وحة من قبلهم.دوالر أمريكي باللرية السورية إىل بعض املسامهني كدفعات من القروض السابقة املمن
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ويل حصته من القرض مع الفوائد املرتتبة عليه إىل شركة حصته من أسهم الشركة، مت حتزياد الزعيم عن )، عقب تنازل ١٧كما ورد يف اإليضاح (
  (غري مدققة): ٢٠١٩حزيران  ٣٠املسامهة املغفلة اخلاصة لتصبح القروض والفوائد التابعة هلا موزعة على الشكل التايل كما يف  الزعيم القابضة

    ما يعادلها ليرة سورية      يورو      دوالر أمريكي      
  

  ١١,٨٥٧,٣٨٢,٢٣٧    ٥,٨٦٨,٢٨٥    ٢٠,٥١٥,٤٨٤  شركة املهيدب القابضة
    ١,٦٧٦,٨٥٨,٢٤٢      ٦٧٠,٨١٤    ٣,٠٨٢,٠٧٦  القابضةالزعيم شركة 

    ١,٠٦٤,٧١٩,٩٨٨      ٥٢٨,٩٧٨    ١,٨٣٩,٨٤٣  شركة الفوزان القابضة
    ١,٣٧٧,٠٣٥,٣١١      ٤٢٣,٨٦٧    ٢,٦٧٥,٣٥٠  ابراهيم شيخ ديب

    ٢١٣,٣٢٥,٠٨٥      ١٠٦,٢١٧      ٣٦٨,٣٦٣  حممود أمحد زهري شبارق
    ٤٢,٤٦٩,٠٠١    -       ٩٧,٣٦٨    أكرم حورية
    ٢١,٢٣٤,٥٠٠    -        ٤٨,٦٨٤    حممد الزعيم
    ٢١,٢٣٤,٥٠٠    -        ٤٨,٦٨٤    شريين الزعيم
    ٢١,٢٣٤,٥٠٠    -        ٤٨,٦٨٤    ميساء الزعيم
    ٠٠٥,٢٣٤,٢١    -        ٤٨,٦٨٤    هالل صالحية
                ١٦,٣١٦,٧٢٧,٨٦٤    

ستة أشهر مضافًا إليه هامشًا مقداره  EURIBORأيلول من كل عام مبعدل  ٣٠و آذار ٣١يتم احتساب الفوائد على هذه القروض يف 
أيلول  ٣٠فائدة املركبة ابتداًء من ، كما يتم إضافة الفوائد السنوية املستحقة على أصل القروض واحتساب الفوائد على أساس معدل ال%٤,٢٥

  من كل عام. 

(غري  ٢٠١٩حزيران  ٣٠على الشكل التايل كما يف  ةطويلة األجل" موزع –أطراف ذات عالقة  - مت قيد هذه الفوائد ضمن بند "ذمم دائنة 
  :مدققة)

    ما يعادلها ليرة سورية      يورو      دوالر أمريكي      

    ١,١١٥,٤٩٦,٠٤٤      ٥٧٥,٧٥٦    ١,٩٠٣,٠٩٠  شركة املهيدب القابضة
    ١٣٣,٦٠٠,٦٤٨      ٦٤,٥٩٥      ٢٣٢,٨٨٧  القابضةشركة الزعيم 

    ١٠١,١٦٧,٣٦٦      ٥١,٧٢١      ١٧٣,١٦٠  شركة الفوزان القابضة
    ١٥١,٦٦٢,١٢٩      ٤٢,٠١٦      ٢٩٩,٩٥٩  ابراهيم شيخ ديب

    ٢٠,٠٠٧,٦٥٤      ٥٣٨,١٠      ٨٩٤,٣٣  حممود أمحد زهري شبارق
    ٩,٠٣٥,٦٩٨    -     ٢٠,٧١٦    أكرم حورية
    ٤,٥١٧,٨٤٩    -        ١٠,٣٥٨    حممد الزعيم
    ٤,٥١٧,٨٤٩    -        ١٠,٣٥٨    شريين الزعيم
    ٤,٥١٧,٨٤٩    -        ١٠,٣٥٨    ميساء الزعيم
    ٨٤٩,٥١٧,٤    -        ١٠,٣٥٨    هالل صالحية
                ١,٥٤٩,٠٤٠,٩٣٥    
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  المكتتب به والمدفوع رأس المال  -١٧

  سدد منه:فيما يلي بيان رأس املال املكتتب فيه وامل
  اإلجمالي كما في              النسبة إلى            

    (غير مدقق) ٢٠١٩حزيران  ٣٠    عدد األسهم     إجمالي رأس المال      أسماء المساهمين
  ل.س.            %            

    ٧,٧٤٨,٠٢٠,٠٠٠    ٧٧,٤٨٠,٢٠٠    ٧٩,٣٩      ون املؤسسوناملسامه
    ٢,٠١١,٩٨٠,٠٠٠    ٢٠,١١٩,٨٠٠    ٢٠,٦١      االكتتاب العام

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

  

  فيما يلي بيان رأس املال املكتتب به واملسدد منه:
  اإلجمالي كما في            النسبة إلى            

    ٢٠١٨كانون األول   ٣١      عدد األسهم     إجمالي رأس المال      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    

  .من رأس مال الشركة إىل شركة الزعيم القابضة املسامهة املغفلة اخلاصة %٧,٥عن حصته البالغة  تنازل زياد الزعيم ٢٠١٩شباط  ١٢بتاريخ 
  

  القانوني  االحتياطي  -١٨
قبل  من صايف األرباح السنوية %١٠ي القانوين مبعدل حتياطاال ٢٠١١شباط  ٢٤ تاريخ ٢٩من قانون الشركات رقم  ١٩٧ة املاد حددت

نه جيوز مبوافقة اهليئة العامة للشركة االستمرار يف اقتطاع هذه النسبة حىت يبلغ جمموع االقتطاعات أال ، إس املالمن رأ %٢٥الضريبة، حىت بلوغه 
 .مال الشركة سأكامل ر   ا االحتياطيهلذ
  
  المبيعاتصافي   -١٩

  .(غري مدققة) ٢٠١٨و ٢٠١٩حزيران  ٣٠املنتهية يف الستة أشهر لفرتة ة ق احمللياسو ميثل هذا البند مبيعات الشركة من اإلمسنت لأل

   تتوزع مبيعات الشركة كما يلي:
    (غير مدققة)حزيران  ٣٠المنتهية في الستة أشهر لفترة       
      ٢٠١٨          ٢٠١٩    

 ل.س.          ل.س.        
      ١٢,٢١٥,٨٤٨,٦٧٦        ١٧,٠٢٢,٣٤٧,٤٥٣    إمسنت أكياس  
      ٣,٦٨١,٨٤٤,١٤٨        ٥,٦٥٥,٠٨٢,٣٤٦    إمسنت فرط (دوغما)  
    -           ١٧,٠٥٥,٠٩٠    كلينكر  

      ١٥,٨٩٧,٦٩٢,٨٢٤        ٢٢,٦٩٤,٤٨٤,٨٨٩      
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  كلفة البضاعة المباعة   -٢٠

  يتكون هذا البند مما يلي:
    (غير مدققة)حزيران  ٣٠المنتهية في تة أشهر السلفترة       
      ٢٠١٨          ٢٠١٩    

  ل.س.          ل.س.        
  املواد األولية املستعملة:

      ٢,٤٤٧,٨٢٩,٠٧٣        ٣,٤٣٠,٣٨٦,٣٧٧    مواد أولية مستخدمة باإلنتاج  

      ٢,٤٤٧,٨٢٩,٠٧٣        ٣,٤٣٠,٣٨٦,٣٧٧    جمموع املواد األولية املستخدمة

  أجور عمال:
      ٤٥٨,٠٢٢,٨٢٨        ٦٨٨,٠٨٣,٠٥٦    عمال رواتب وأجور  

      ٤٥٨,٠٢٢,٨٢٨        ٦٨٨,٠٨٣,٠٥٦    جمموع أجور العمال املستخدمة باإلنتاج

  مصاريف غري مباشرة:
      ٨,٠١٤,٩٤٢,٢٥١        ١١,٩٦٥,٤٧٣,٦٣٦    كهرباء، طاقة وحمروقات ومواد مساعدة أخرى  
      ٣٢٨,٧٧٩,٢٩١        ٤٣٣,٣٣٦,٣٠٩     )١٠(اإليضاح رقم  استهالكات  
        ٧٥٦,٢٤٢          ٧٥٦,٢٤٣     )١١(اإليضاح رقم  طفاءاتإ  
      ٨٠,٨١١,٣٥٥        ١٠٨,٥٨٩,٠٤١    استشارات  
      ٦٥٧,٧٧٠,٠٩٨        ٩٥٤,٤٣٣,٧٧٩    صيانة  
      ٤٤٥,٩٦٢,٧٢٥        ٥٩٢,٦١٩,٩٧٦    مصاريف غري مباشرة أخرى  

      ٩,٥٢٩,٠٢١,٩٦٢        ١٤,٠٥٥,٢٠٨,٩٨٤    جمموع املصاريف غري املباشرة
  )  ٢,٩٠٩,١٢١,٣٠٨(  )  ٥,٣٨٤,٧١٣,٨٨٥(  إلنتاج حتت التصنيعالتغري يف ا

      ٩,٥٢٥,٧٥٢,٥٥٥        ١٢,٧٨٨,٩٦٤,٥٣٢    البضاعة املنتجة
      ١٢٠,٣٤٢,٤٥٢        ٢٠٧,٠٤٩,٠٣٢    التغري يف خمزون اإلمسنت

      ٩,٦٤٦,٠٩٥,٠٠٧        ١٢,٩٩٦,٠١٣,٥٦٤    كلفة البضاعة املباعة
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  دارية وعموميةإمصاريف    -٢١
  بند مما يلي:يتكون هذا ال

    (غير مدققة)حزيران  ٣٠المنتهية في الستة أشهر لفترة         
        ٢٠١٨          ٢٠١٩    
  ل.س.          ل.س.        

      ٤٩٤,٥٤٧,٤٧٠        ٤٨٠,٧٣٦,٨٩٦    رواتب وأجور وبدالت
      ١٠٠,٢١٧,٨٥٠        ٢٠,٣٩١,٠٨٦    )١٠استهالكات (اإليضاح رقم 

        ٤٨٥,٧٦٩          ٣١٨,٦٠٥    )١١(اإليضاح رقم  إطفاءات
      ٢٦,١٠٢,٠١٤        ٢٣,٣٢٠,٢٥٠    أتعاب واستشارات فنية

    -             ٢٧٥,٥٠٠    مصاريف تدريب
      ٣٦,٤١٩,١٨٤        ٤١,٠٢١,٦٦٩    اجيارات

        ٩١٦,٣٢١          ٤٨٢,٧٦٠    عموالت مصرفية
      ٨,٨١٣,٢٥٠        ١٠,٩٧٤,٨٨٩    بريد وهاتف

      ٨,٧٠١,٩٤٤        ٢٤,٠٩٠,٤٥٤    ضيافة واستقبال
      ٦,٦١٧,٦٠٠        ٨,٦٤٧,٩٨٨    وتأمني سيارات  مصاريف صيانة وتصليح
      ٣٣,٣٢٣,٨١٤        ٣٧,٨٤٢,٣٠١    مصاريف سفر وإقامة

      ١٥,١٤٨,٤٧٠        ٣٤,٥٧٤,٠٨٦    رسم الطابع باإلضافة إىل رسم االدارة احمللية
      ٥,٧٢٦,٥٠٩        ٤,٥١١,٢٠١    وقود وحمروقات

      ١٤,٣٥٧,٦١٢        ١٠,٨٧٤,٥٩١    دعاية ومطبوعات
      ١٠,١٨١,٣٦٣        ٥,٦٤٢,٠٦٥    تأمني

      ٢,٩١٥,٠١٣        ٥,١٤٩,٤٥١    مياه وكهرباء
      ٢٦,١٣٩,٩٨٧        ٤,٦٦٢,٥٣٨    مصاريف حكومية

      ٦,٢٤٠,٠٠٠        ١١,٢١٢,٠٠٠    تنقالت
    -           ٢٣,٤٨٤,٠٠٠    مصاريف إدراج يف سوق دمشق لألوراق املالية

      ٦٧,١٨٣,٥٢٦        ٣١,٤٧٢,٩٦٥    مصاريف أخرى
      ٣٨٥,٣٩١,٧٦٤        -       طاقة إنتاجية مهدورة

      ١,٢٤٩,٤٢٩,٤٦٠        ٧٧٩,٦٨٥,٢٩٥      

 نتاجذات عالقة باإلفعلية  تكبد تكاليف ثابتةإىل  والذي يعود نتاجية غري املستغلة يف خطوط اإلنتاجية املهدورة ميثل الطاقة اإلنتاجبند الطاقة اإل
  ية املهدورة على بند مصاريف إدارية وعمومية.نتاجذه الطاقة اإلعلى الرغم من توقف املصنع لفرتات حمددة مسبقاً. يتم حتميل تكاليف ه

  
 فروقات أسعار الصرف  -٢٢

البيانات ميثل هذا البند فروقات أسعار الصرف الناجتة عن إعادة تقييم املوجودات واملطلوبات املالية املعنونة بعمالت أجنبية كون الشركة تظهر 
  ية للشركة وعملة االقتصاد، وباملقابل معظم املطلوبات املالية تسجل بالعمالت األجنبية.املالية باللرية السورية العملة التشغيل
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، يتم فصل فروقات أسعار الصرف غري احملققة يف بند ٢٠١٥شباط  ١٥تاريخ  ١٢املالية السورية رقم  واألسواق بناًء على تعميم هيئة األوراق
 فروقات أسعار صرفبني  صرفالتوزع فروقات أسعار ت ن التغريات يف حقوق املسامهني.منفصل ضمن بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر وبيا

  غري حمققة كمايلي:و  حمققة
    (غير مدققة)حزيران  ٣٠المنتهية في الستة أشهر لفترة       
      ٢٠١٨      ٢٠١٩    
  ل.س.      ل.س.      

  )  ٣,٦٤٦,٤٥٩,٣٥٩(  )  ٣٤,٩٦٢,٢٧٠(  فروقات أسعار صرف حمققة
      ٣,٨٦٤,٧٥٦,٩٠٥        ١٧,٧٢٣,٤٣٨    صرف غري حمققةفروقات أسعار 

    )٢١٨,٢٩٧,٥٤٦   )  ١٧,٢٣٨,٨٣٢      
  
  إيرادات فوائد   -٣٢

  .٢٠١٨و ٢٠١٩حزيران  ٣٠املنتهية يف الستة أشهر لفرتة يتكون هذا البند من الفوائد على احلسابات اجلارية لدى املصارف 
  
  أعباء تمويل   -٤٢

  يتكون هذا البند مما يلي:
    (غير مدققة)حزيران  ٣٠المنتهية في الستة أشهر لفترة         
        ٢٠١٨          ٢٠١٩    
  ل.س.          ل.س.        

      ١٧٤,٨٠٤,٨٥٤        -       فوائد على التسهيالت املصرفية
        ٢٦٢,٩٥٧,٨٩٨        ٣٣٠,٢٧٤,٥٧٥    فوائد على قرض املسامهني املؤسسني

      ٤٣٧,٧٦٢,٧٥٢        ٣٣٠,٢٧٤,٥٧٥      
  
  الفترةبح ر نصيب السهم من    -٥٢

  يتكون هذا البند مما يلي:
    (غير مدققة)حزيران  ٣٠المنتهية في الستة أشهر لفترة         
        ٢٠١٨          ٢٠١٩    
  ل.س.          ل.س.        

      ٤,٣٤٥,٤٨١,٥١٥        ٦,٦١٠,٩١٠,٥٦٠    ربح الفرتة
        ٩٧,٦٠٠,٠٠٠        ٩٧,٦٠٠,٠٠٠    الفرتةاملتوسط املرجح لعدد االسهم القائمة خالل 

        ٤٤,٥٢          ٦٧,٧٣      ربح الفرتةسهم من نصيب ال
  
  المخاطرإدارة القيمة العادلة و    -٦٢

  :ةالقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالي  ( أ )

  .وجزرحلي املامل بيان الوضع املايلال يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدفرتيـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املوقوفة بتاريخ 
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  خماطر رأس املالإدارة 
حتقيق أعلى عائدية ممكنة، وذلك من خالل حتسني إىل  رأس املال هدفها احملافظة على مبدأ استمرارية األعمال باالضافةدارة تتبع الشركة سياسة إل

 ذات العالقةة للمقاولني، األطراف الذمم الدائنإىل  أمواهلا اخلاصة باإلضافة توازن الديون واألموال اخلاصة. يتألف رأس مال الشركة من
  التسهيالت اإلئتمانية.و 

  بلغت نسبة الديون لألموال اخلاصة ما يلي:
    كانون األول  ٣١كما في           حزيران  ٣٠كما في         
    ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩        
  ل.س.          ل.س.        

      ٢,٠٠١,٠٤٧,١٤٦        ١,٦٨٩,٨٩٥,٦٠٠    املستحق للموردين واملقاولني
      ١٧,٢٦٦,١٥٢,٧٥٦        ١٧,٥٤٢,١٢٩,٣٦٧    طويلة األجل – أطراف ذات عالقة –ذمم دائنة 

  )  ٢,٩٣٠,٨٤٠,٢١٠(  )  ٢,٥١٤,٩٠١,٥٤٦(  نقد يف الصندوق ولدى املصارف
      ١٦,٣٣٦,٣٥٩,٦٩٢        ١٦,٧١٧,١٢٣,٤٢١    صايف الديون

      ١٠,١٥٠,١٩١,٧٣٠        ١٦,٧٦١,١٠٢,٢٩٠    حقوق املسامهني 
      %١٦٠,٩٥          %٩٩,٧٤      ون إىل إمجايل حقوق املسامهنينسبة صايف الدي

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

  املطلوبات.و  املوجوداتاستحقاقات عدم التطابق بني 

  طر السيولة:خما  (ج)
هلذه الغاية، فإن  .خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات املرتتبة على الشركة عند استحقاق أي دفعةإدارة إن 

  ذلك بشكل دوري.و  املطلوبات على حد سواءو  الشركة تقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات
    (غير مدققة) ٢٠١٩حزيران  ٠٣كما في         

    المجموع      أكثر من سنة      أقل من سنة        
  ل.س.      ل.س.      ل.س.        

  الموجودات  
    ٢,٥١٤,٩٠١,٥٤٦    -       ٢,٥١٤,٩٠١,٥٤٦  نقد يف الصندوق ولدى املصارف  
    ٣,٥٨٣,٠٦٢,١٣٥    -       ٣,٥٨٣,٠٦٢,١٣٥  دفعات مقدمة للموردين واملقاولني  
    ٢٧٦,٢٠٠,٦٤٤    -       ٦٤٤٢٧٦,٢٠٠,  أرصدة مدينة أخرى  

    ٦,٣٧٤,١٦٤,٣٢٥    -       ٦,٣٧٤,١٦٤,٣٢٥  جمموع املوجودات
  المطلوبات  

    ١,٦٨٩,٨٩٥,٦٠٠    -       ١,٦٨٩,٨٩٥,٦٠٠  مستحق للموردين واملقاولني  
    ٣,٠١٨,٩٩١,١٦٣    -       ٣,٠١٨,٩٩١,١٦٣  أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة  
      ٣٦٥,٤٠٩,٦٩٥    -       ٣٦٥,٤٠٩,٦٩٥   دفعات مقدمة من الزبائن  
    ٢,٠٠٠,٦٣٦,٤٤٤    -       ٢,٠٠٠,٦٣٦,٤٤٤  خمصص ضريبة الدخل  
    ١٧,٥٤٢,١٢٩,٣٦٧    ١٧,٥٤٢,١٢٩,٣٦٧    -     غري متداولة - أطراف ذات عالقة  - ذمم دائنة   

    ٢٤,٦١٧,٠٦٢,٢٦٩    ١٧,٥٤٢,١٢٩,٣٦٧    ٧,٠٧٤,٩٣٢,٩٠٢  جمموع املطلوبات 

  )  ١٨,٢٤٢,٨٩٧,٩٤٤(  )  ١٧,٥٤٢,١٢٩,٣٦٧(  )  ٧٠٠,٧٦٨,٥٧٧(  السيولة  فجوة



 

 
- ٢٨ -

    ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في         
    المجموع      أكثر من سنة      أقل من سنة        
  ل.س.      ل.س.      ل.س.        

  الموجودات  
    ٢,٩٣٠,٨٤٠,٢١٠    -       ٢,٩٣٠,٨٤٠,٢١٠  النقد يف الصندوق ولدى املصارف  
      ٣,٥١٢,١٤٧,٥٤٤    -       ٣,٥١٢,١٤٧,٥٤٤  دفعات مقدمة للموردين واملقاولني  
    ٢٦٦,٥١٥,٠٢٣    -       ٢٦٦,٥١٥,٠٢٣  أرصدة مدينة أخرى  

      ٦,٧٠٩,٥٠٢,٧٧٧    -       ٦,٧٠٩,٥٠٢,٧٧٧  جمموع املوجودات  
  

  المطلوبات  
    ٢,٠٠١,٠٤٧,١٤٦    -       ٢,٠٠١,٠٤٧,١٤٦  املستحق للموردين واملقاولني  
    ٢,٥٤٢,٩٧٩,٥٢١    -       ٢,٥٤٢,٩٧٩,٥٢١  أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة  
    ٥٧٢,١٤١,٨٨٩    -       ٥٧٢,١٤١,٨٨٩  ة من الزبائندفعات مقدم  
    ٥١٤,٧٠٢,٨٨٤    -       ٥١٤,٧٠٢,٨٨٤  خمصص ضريبة الدخل  

    ١٧,٢٦٦,١٥٢,٧٥٦    ١٧,٢٦٦,١٥٢,٧٥٦    -     طويلة األجل -  أطراف ذات عالقة - ذمم دائنة 
    ٢٢,٨٩٧,٠٢٤,١٩٦    ١٧,٢٦٦,١٥٢,٧٥٦    ٥,٦٣٠,٨٧١,٤٤٠  جمموع املطلوبات   

  )  ١٦,١٨٧,٥٢١,٤١٩(  )  ١٧,٢٦٦,١٥٢,٧٥٦(      ٣١,٣٣٧١,٠٧٨,٦    السيولة  فجوة

  خماطر معدل الفائدة:  (د)
اليت هلا تأثري مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد واملطلوبات اخلاضعة و  تنشأ هذه املخاطر من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية

  للفوائد.

  اإلرتفاع السريع يف معدل الفائدة. مت حتديد حتليل احلساسية أدناه بناًء على 
    (غير مدققة) ٢٠١٩حزيران  ٣٠كما في     
  /(المطلوبات)صافي                 
    الموجودات      الموجودات       المطلوبات    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.    
  ١٧,٨٦٥,٧٦٨,٧٩٩(      -       ١٧,٨٦٥,٧٦٨,٧٩٩  (  

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

    (غير مدققة) ٢٠١٩حزيران  ٣٠المنتهية في الستة أشهر لفترة     
  صافي (المطلوبات)/                
    الموجودات      الموجودات       المطلوبات    
    ل.س.      ل.س.      .ل.س    

    )      ٨٩,٣٢٨,٨٤٤(    -       ٨٩,٣٢٨,٨٤٤  خسارة



 

 
- ٢٩ -

  خماطر العملة األجنبية   (هـ)

تقيــيم يتمثل خطر العمالت األجنبية يف التغريات يف أسعار العمالت األجنبية والذي يؤثر على املدفوعات واملقبوضات بالعمالت األجنبيــة وكــذلك 
حساســية ملخــاطر العمــالت  حتاليــلالشــركة بــإجراء عــدة إدارة ة بــالعمالت األجنبيــة. خــالل الســنة قامــت وااللتزامــات ذات الطبيعــة النقديــ املوجــودات
لــدوالر األمريكــي مقابــل اللــرية ا يفبنك حملــي للنظــر يف إمكانيــة التحــوط للعمــالت األجنبيــة، مل يكــن ممكنــاً التحــوط لالرتفــاع إىل  توجهتو  األجنبية
  السورية.

  لوبات املالية للشركة بالعمالت األجنبية يف تاريخ التقرير هي كالتايل: إن قيمة املوجودات واملط
    (غير مدققة) ٢٠١٩حزيران  ٣٠كما في     
  صافي (المطلوبات)/                  
    الموجودات        الموجودات       المطلوبات    
    ل.س.        ل.س.      ل.س.    

  )  ١٤,٢٨٤,٦٨٤,٧٣٤(    ٨,٩٥٨,٥٤٨    ١٤,٢٩٣,٦٤٣,٢٨٢  دوالر أمريكي
  )  ٥,٢١١,٨٨٨,٢١٨(    ١٨٨,٣٤٦,١٧٦    ٥,٤٠٠,٢٣٤,٣٩٤  رويو 

  )  ١٥٩,٧٠٦,٢١٤(    ٢٥١,٥٠٤,٠٢٢    ٤١١,٢١٠,٢٣٦  درهم إمارايت
      ٦٥٢,٧٧٥        ٦٥٢,٧٧٥    -     لرية لبنانية

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

  مقابل العمالت األخرى سيكون هناك نفس التاثري على صايف اخلسارة ولكن ستظهر كمية اآلثر بإشارة معاكسة.
    (الخسارة) / الوفر        
  المنتهيةالستة أشهر لفترة         
      ٢٠١٩حزيران  ٣٠في         
      ل.س.        
    )      ١,٤٢٨,٤٦٨,٤٧٣(  دوالر أمريكي  
 )      ٥٢١,١٨٨,٨٢٢(  يورو  

  )      ١٥,٩٧٠,٦٢١(  درهم إمارايت  
      ٦٥,٢٧٨    لرية لبنانية  

  

  المعلومات المالية المرحلية الموجزةالموافقة على   -٧٢

 .٢٠١٩آب  ٢٥ بتاريخدارة من قبل جملس اإلعلومات املالية املرحلية املوجزة املمتت املوافقة على إصدار 
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