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 المجموعة المتحدة للنشر واإلعالن والتسويقشركة 

 
 الجمهورية العربية السورية -دمشق 

 
 4243 كانون األول 53في المنتهية السنة عن  للبيانات الماليةمتممة  إيضاحات

 
 نبذة عامة عن الشركة �.3

 

 93221دبوجب شهادة التسجيل رقم  4002تشرين األول من العام  3شركة اجملموعة ادلتحدة كشركة مساعلة مغفلة يف تأسست 
تًناد اليت زبول الشركة القيام جبميع أعمال الدعاية واإلعالن والطباعة وإبرام االتفاقيات والعقود ادلتعلقة بادلشاريع وصناعة السينما واس

ن آالت وذبهيزات وآليات إلقامة وتشغيل مشاريعها وخدمات االتصاالت ودار نشر حيث سبتلك الشركة مجيع مستلزمات اإلنتاج م
العديد من النشاطات والرتاخيص مثل رللة ليالينا، رللة توب جًن، رللة واتس أون، رللة ماري كلًن، رللة جاال، نشاط اللوحات 

االصلليزية(، الصفحات الصفراء والدليل السياحي )مرحبا سوريا( باإلضافة إىل الطرقية، سًنيا كول، جريدة بلدنا )باللغتٌن العربية و 
 مطبعة للجرائد.
على أن تكون الشركة صاحبة احلق احلصري  إنرتناشيونالدخلت الشركة يف عقد استثمار مع شركة الوسيط  4099خالل عام 

 مهورية العربية السورية.باستعمال اسم جريدة الوسيلة وسبثيلها أمام الغًن يف كافة أراضي اجل
 

 إن مقر الشركة الرئيسي ىو مزة الفيالت الشرقية شارع اإلسكندرية دمشق اجلمهورية العربية السورية.
 

 وملخص للسياسات والتقديرات المحاسبية الهامةعداد اإلأسس �.4

 

 المالية البياناتأسس إعداد . 4.3
 بيان االلتزام. 41919

 39ادلنتهياة يف للسانة ادلالياة  اجملموعاة ادلتحادة للنشار و اإلعاالن و التساويق ادلسااعلة ادلغفلاة�لشاركةادلالياة  البيانااتمت إعداد �-
 معاايًن اااسابة رللس تبناّىا اليت والتفسًنات (IFRSة )ادلالي التقارير الدولية إلعداد للمعايًن وفقاً  4049 كانون األول

التابعة للمجلس واليت أصابحت ساارية ادلفعاول للفارتات  (IFRICادلالية )وجلنة تفسًن إعداد التقارير  (IASB) الدولية
وتعليمات  سوريا يف القوانٌن ومتطلبات، يف إعداد القوائم ادلالية للشركة 4049ادلالية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين 
 .وتعاميم ىيئة األوراق واألسواق ادلالية السورية

 وفقااً دلبادأ تطبيقهاا مت والقاانون، ادلالياة التقاارير ادلعايًن الدولياة إلعاداد مع تتماشى واليت الحقاً  الواردة اااسبية السياسات�-

 .للشركة ادلالية البيانات إعداد عند الثبات
 . 4044 شباط 42بتاريخ من قبل رللس إدارة الشركة  4049 كانون األول 39ادلالية للشركة كما يف  البياناتمت إقرار �-

 أسس القياس. 41914
مت إعداد البيانات ادلالية استناداً إىل طريقة التكلفة التارؼلية باستثناء بعض الفئات األخرى من األصول واألدوات ادلالية اليت �-

 تقييمها باستخدام طرق أخرى غًن طريقة التكلفة التارؼلية وسنذكر السياسات اااسبية أدناه. / مت قياسها
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 الوظيفية وعملة العرضالعملة . 41913
 مت إعداد وعرض البيانات ادلالية باللًنة السورية، وىي العملة الوظيفية للشركة .�-

 استخدام التقديرات واألحكام. 41912
تاثرر  وافرتاضاات وتقاديرات أحكاام وضاع ادلالياة إلعاداد التقاارير الدولية مع ادلعايًن دبا يتوافق  ادلالية البيانات إعداد يتطلب�-

 النتائج قد زبتلف .التقارير عنها الصادرة وادلصروفات والدخل األصول وااللتزامات ومبالغ اااسبية السياسات تطبيق على

 .التقديرات ىذه عن الفعلية
 توقعاات أحاداث متضامنة أخارى وعوامال التارؼلياة اخلاةة إىل تساتند وىي مستمر ضلو على واألحكام التقديرات تقييم يتم�-

 .الظروف ضوء يف معقولة بأهنا يُعتقد مستقبلية

 معادلاة الناذباة التقاديرات اااسابية تكاون أن لايس بالضارورة  .ادلساتقبل خبصاو  وافرتاضاات تقديرات بوضع الشركة تقوم�-

 للموجاودات الدفرتياة للقايم تعاديالت جوىرياة يف تتسابب ىاماة سلااطر تتضامن افرتاضاات ىاي التقاديرات .الفعلياة للنتاائج

 .القادمة ادلالية السنة خالل وادلطلوبات
  

 واإلفصاحاتالتغيرات في السياسات المحاسبية  .4.4
 

�المعايير الجديدة والمعدلة والتي تم تطبيقها من قبل الشركة:�
 .4040كانون الثاين   9قامت الشركة بتطبيق بعض التعديالت والتفسًنات واليت أصبحت نافذة ابتداًء من �-
)األدوات ادلالية: االعرتاف  31بدال من معيار اااسبة الدويل رقم  1ادلالية الدويل رقم ػلل زلل معيار التقارير �-

جلميع اجلوانب اااسبية  الثالرة ادلتعلقة باألدوات ادلالية: التصنيف  4092كانون الثاين   9والقياس( اعتبارًا من 
 والقياس والتدين يف القيمة وزلاسبة التحوط.

كانون الثاين   9نافذ التطبيق من  –معدل  –اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة  - 42الدويل رقم معيار اااسبة �-
4099. 

، واليت تتضمن تعديالت تتعلق بادلعايًن 4094 -4090خالل األعوام ربسينات التقارير ادلالية الدولية الصادرة �-
 (.32 ،91( ومعايًن اااسبة الدولية )93 ،2الدولية ادلالية أرقام )

، واليت تغطي 4091 – 4094التحسينات السنوية على ادلعايًن الدولية للتقارير ادلالية الصادرة خالل األعوام �-
1 91ومعايًن اااسبة الدولية رقم ) (194 190 17 15 9الدولية للتقارير ادلالية رقم )التعديالت احلاصلة على ادلعايًن 

42 132.) 

"عرض القوائم ادلالية " وادلتعلقة بادلبادرة باإلفصاح والساري ادلفعول  9الدويل رقم  التعديالت على معيار اااسبة�-
 .4091للسنوات اليت تبدأ يف أو بعد كانون الثاين 

"  32"ادلمتلكات واآلالت وادلعدات"، ومعيار اااسبة الدويل رقم  91التعديالت على معيار اااسبة الدويل رقم �-
" وادلتعلقة بتوضيح للطرق اااسبية ادلقبولة لالستهالك واالطفاء والساري ادلفعول للسنوات ادلوجودات غًن ادللموسة

 .4091اليت تبدأ يف أو بعد كانون الثاين 
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 معلومات القطاعات .4.5
اليت تشرتك معا يف تقدًن منتجات أو خدمات خاضعة دلخاطر  ادلوجودات والعملياتقطاع األعمال ؽلثل رلموعة من 

قياسها وفقا للتقارير اليت يتم استخدامها من قبل ادلدير  واليت يتم)وعوائد زبتلف عن تلك ادلتعلقة بقطاعات أعمال أخرى 
 (.43لدى الشركة( )إيضاح التنفيذي وصانع القرار الرئيسي 

 

 ترجمة العمالت األجنبية .4.6
�

 العملة التشغيلية وعملة عرض القوائم ادلالية� -أ 
يتم تقييم البنود ادلتضمنة فاي القوائم ادلالية باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت سبارس هبا الشركة نشاطها 

عملة عرض القوائم ادلالية )"العملة التشغيلية"(. إن ىذه القوائم ادلالية مقدمة باللًنة السورية واليت تعتة العملة التشغيلية و 
 للشركة.
 العمليات واألرصدة� -ب 

إن أرباح وخسائر ربويل  العملية.يتام ربويال العمليات بالعمالت األجنبية اىل العملة التشغيلية باألسعار السائدة بتاريخ 
أسعار صرف العمليات بالعمالت األجنبية الناذبة عن تسوية العمليات وعن ربويل العمالت يف هناية السنة حسب 

 ادلوجودات وادلطلوبات ادلالية ااولة إىل العمالت األجنبية يتم تسجيلها يف قائمة الدخل.
 

إن فروقات التحويل للموجودات وادلطلوبات غًن ادلالية يتم تسجيلها يف قائمة الدخل كجزء من األرباح واخلسائر الناذبة 
 عن القيمة العادلة.

 

 معداتالممتلكات و ال .4.7
الكلفة التارؼلية ادلصاريف وتشمل  االستهالكات،يتم تسجيل ادلمتلكات وادلعدات بسعار الكلفة التارؼلياة بعد تنزيل 

 ادلتعلقاة باقتنااء ىاذه ادلمتلكات وادلعدات.
ىناك يتم تضمٌن التكاليف الالحقة لقيمة ادلوجودات أو احتساهبا على أهنا موجودات منفصلة بطريقة مناسبة عندما يكون 

احتمال تدفق فوائد اقتصادية مستقبلية للشركة مصاحبة للموجودات ويكون من ادلمكن قياس كلفة تلك ادلوجودات بطريقة 
تسجيل مجيع مصاريف التصليحات والصيانة األخرى عند ويتم ال يتم تسجيل القيمة الدفرتية للبند ادلستبدل . موروق هبا

 تكبدىا يف قائمة الدخل.
 ستهالك بطريقة القسط الثابت بتوزيع الكلفة على العمر اإلنتاجي للممتلكات وادلعدات.يتم احتساب اال

 األعمار اإلنتاجية الرئيسية ادلستخدمة ذلذا الغرض ىي:وإن وال يتم استهالك األرض 
�

 سنااوات����
 

 50-95  مباين  
 95-90  اآلالت  
 90-5 ادلفروشات ومستلزمات مكتبية  
 5  سيارات  
 5  أجهزة حاسوب  
 5  اللوحات  
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 كل قوائم مالية.  وذلك بتاريخيتم مراجعة القيمة ادلتبقية والعمر اإلنتاجي للموجودات، وتعدل كما يناسب 
عندما يقل ادلبلغ ادلمكن اسرتداده من أي من ادلمتلكات وادلعدات عن صايف قيمتها الدفرتية فإنو يتم زبفيض قيمتها إىل 

 (.4.2ادىا وتسجل قيمة التدين يف قائمة الدخل )إيضاح القيمة ادلمكن اسرتد
ربّدد األرباح أو اخلسائر الناذبة عن استبعاد ادلمتلكات وادلعدات باالستنااد اىل الفرق بٌن القيمة الدفرتية وعائداهتا ويتم 

 تسجيلها يف قائمة الدخل.
 

 الموجودات غير الملموسة .4.8
 

 عليها. أماادلوجودات غًن ادللموسة اليت يتم احلصول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احلصول 
 ادلوجودات غًن ادللموسة اليت يتم احلصول عليها من خالل طريقة أخرى غًن االندماج فيتم تسجيلها بالكلفة.

لفرتة غًن زلددة ويتم إطفاء  زلددة. اويتم تصنيف ادلوجودات غًن ادللموسة على أساس تقدير عمرىا الزمين لفرتة 
ادلوجودات غًن ادللموسة اليت ذلا عمر زمين زلدد خالل ىذا العمر ويتم قيد اإلطفاء يف قائمة الدخل. أما ادلوجودات غًن 

مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم ادلالية ويتم تسجيل أي تدين يف قيمتها  ادللموسة اليت عمرىا الزمين غًن زلدد فيتم
 يف قائمة الدخل ادلوحد.

 .السنةرمسلة ادلوجودات غًن ادللموسة الناذبة عن أعمال الشركة ويتم تسجيلها يف قائمة الدخل يف نفس  مال يت
لموسة يف تاريخ القوائم ادلالية. كذلك يتم مراجعة تقدير العمر يتم مراجعة اية مثشرات على تدين قيمة ادلوجودات غًن ادل

 الزمين لتلك ادلوجودات ويتم إجراء اية تعديالت على الفرتات الالحقة.
 

 مشاريع قيد التنفيذ .4.9
وربول إىل حساب ادلمتلكات وادلعدات عند وضعها يف العمل،  تدرج حسابات مشاريع قيد التنفيذ على أساس الكلفة،

 (.4.5إيضاح )سابقاً حيث تصبح جاىزة الستهالكها وفقاً للسياسات ادلالية ادلذكورة 
 

 التدني في قيمة الموجودات غير المالية .:.4
 

تحديد خسارة التدين يف قيمتها عندما تشًن األحداث أو التغياّرات يف الظروف ليتم مراجعة ادلوجودات اخلاضعة لإلطفاء 
يتم احتساب خسارة التدين يف القيمة دبقدار ادلبلغ الذي تتجاوز بو  لالسرتداد.إىل أن القيمة الدفرتية قد ال تكون قابلة 

 القيمة الدفرتية للموجودات عن القيمة ادلمكن اسرتدادىا. 
أعلى. اسرتدادىا ىي القيمة العادلة للموجودات بعد تنزيل تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام أيهما والقيمة ادلمكن 

تقييم تدين القيمة يتم ذبميع ادلوجودات يف أدىن ادلستويات اليت يوجد ذلا تدفقات نقدية ؽلكن ربديدىا بشكل  وألغراض
ادلالية باستثناء الشهرة اليت تعرضت تدين يف قيمتها الحتمال  ادلوجودات غًن ويتم مراجعةمنفصل )وحدات توليد النقد(. 

 عكس اطلفاض القيمة بتاريخ كل تقرير.
 

 المخزون .;.4
�

يتم تسعًن ادلخزون بالكلفة أو بصايف القيمة القابلة لالسرتداد أيهما أقل. يتم ربديد الكلفة باستخدام طريقة متوسط سعر 
وربت التصنيع تشمل ادلواد اخلام مضافًا ذلا الرواتب واألجور ادلباشرة وتكاليف اإلنتاج الكلفة. إن تكلفة ادلخزون اجلاىز 
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ادلباشرة وتستثىن تكاليف االقرتاض. إن القيمة القابلة لالسرتداد ىي قيمة البيع التقديرية ضمن النشاط االعتيادي للشركة 
 بعد تنزيل مصاريف البيع ادلتوقعة.

 

 الكلفة أو بصايف القيمة القابلة لالسرتداد أيهما أقل. يتم تسعًن قطع الغيار بسعر
 

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى .4.32
�

ادلدينة األخرى عناد تسجيلها بقيمتهاا العادلاة وتقاس الحقااً علاى أسااس الكلفة  واألرصدة بادلدينونيتم االعرتاف أساساً 
ادلطفاأة باستخادام طريقاة الفائدة الفعلية بعد تنزيل سلصص التدين يف القيمة.  يتام تكويان سلصص التدين للذمم التجارية 

ال مجياع ادلبالاغ ادلستحقاة وفقاًا لشاروط الديان األصلياة. إن ادلدينة عندماا يتوفار اإلربات باأن الشركاة لان تتمكان مان ربصي
مواجهاة ادلديان دلصاعاب مالياة ىاماة، وجاود إمكانياة إفاالس أو إعاادة اذليكلاة ادلالياة للمديان والتخلاف أو التأخيار فاي 

دلخصص الفارق ماا بيان القيمة الدفرتية الدفاع ىاي مثشارات علاى وجاود تدناي فاي احلساباات ادلديناة. سبثال قيماة ا
للموجودات والقيماة احلالية للتدفقاات النقدياة ادلتوقعاة ادلخصومة بسعر الفائادة السوقياة. يتم زبفيض القيمة الدفرتية 

 للموجودات من خالل استخدام حساب سلصص، ويتم إدراج اخلسارة يف قائمة الدخل ضمن ادلصاريف اإلدارية.  
حال ربصيل ويف اء الذمم التجارية ادلدينة الغًن قابلة للتحصيل يف حساب سلصص تدين الذمم التجارية ادلدينة، يتم اطف

 الذمم التجارية ادلدينة اليت مت اطفاؤىا سابقاً يتم تسجيلها ضمن اإليرادات األخرى يف قائمة الدخل. 
 

 النقد ومعادالت النقد .4.33
�

ربات الطلاب لدى البناوك واستثمارات أخارى قابلة التحويال إىل نقاد وودائع الصنادوق  منالنقاد  ومعادالتيتكاون النقاد 
 ال يتجااوز استحقاقهاا األصلاي الثالراة أشهار أو أقال.

 

�دائنون وأرصدة دائنة أخرى .4.34
�

األخرى بالقيماة العادلاة ومان رام تدرج بالكلفة ادلطفاأة باستخادام طريقاة  بالدائنون واألرصدة الدائنةيتم االعرتاف أساساًا 
 الفائدة الفعلية.

 

�التسهيالت البنكية  .4.35
�

يعتارف بالتسهيالت البنكية فاي البداياة علاى أسااس القيماة العادلاة صافياة بعاد خصم التكاليف ادلتكبدة من العملية. ومان 
إقارار أياة فروقاات ماا بيان القيام ادلستلماة )صافياة بعاد حسام تكاليف العملياة( وقيام ويتام راّم تادرج بالكلفاة ادلطفاأة، 

 مة الدخل خاالل مهلاة الدين باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.الساداد فاي قائ
 

يتم تصنيف التسهيالت البنكية كمطلوبات متداولة إال إذا كان لدى الشركة حق غًن مشروط لتأجيل تسوية االلتزامات 
 شهراً بعد تاريخ قائمة ادلركز ادلايل. 94لفرتة ال تقل عن 
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�مخصصات  .4.36
 

عندما يرتتب على الشركة التزام قانوين حايل أو متوقع نتيجة ألحداث سابقة وأنو من ااتمل يتم تسجيل ادلخصصات 
 حصول تدفقات نقدية لتسديد ىذا االلتزام وحٌن ؽلكن تقدير قيمتها بصورة موروق هبا.

 

� باإليراداتاالعتراف  .4.37
�

لخدمة ادلقدمة ضمن النشاط االعتيادي للشركة. تظهر سبثل اإليرادات القيمة العادلة للمبلغ النقدي ادلستلم أو ادلدين ل
اإليرادات صافية من الضرائب ادلضافة، ادلرذبعات، احلسومات واخلصومات ادلمنوحة. تقوم الشركة باالعرتاف باإليرادات 

 عندما يتم قياس اإليرادات بشكل موروق بو وعندما يكون من ادلرجح تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للشركة.
 

�الموجودات المالية من خالل بيان الدخل الشامل .4.38
�

يتم ومل مت تصنيفها ضمن ىذه الفئة وقد ىي ليست مشتقات مالية  ادلوجودات ادلالية من خالل بيان الدخل الشاملإن 
 تصنيفها يف البنود األخرى.

الشركة النياّة لبيع ىذه االستثمارات يتم تصنيف ىذه ادلوجودات من ضمن ادلوجودات غًن ادلتداولة إال إذا كان إلدارة 
 شهراً من تاريخ قائمة ادلركز ادلايل. 94خالل 

 

بالقيمة العادلة عند الشراء مضافًا إليها مصاريف االقتناء،  ادلوجودات ادلالية من خالل بيان الدخل الشامليتم إربات 
ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم ادلالية بالقيمة العادلة ويتم تسجيل التغًنات الالحقة يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل يف 

رتاكم يف القيمة العادلة وادلثبت يف ، فان التغياّر ادليف ىذا البندعند بيع أو اطلفاض االستثمارات ادلصنفة  .السنةنفس 
 حقوق ادللكّية يتم إرباتو يف قائمة الدخل كإيرادات أو خسائر ناذبة عن االستثمارات. 

ؽلكن اسرتجاع خسارة التدين اليت مت تسجيلها سابقًا يف قائمة الدخل إذا ما تبٌن دبوضوعية أن الزيادة يف القيمة العادلة 
يل خسائر التدين، حيث يتم اسرتجاع خسائر التدين ألدوات الدين من خالل قائمة قد حدرت يف فرتة الحقة لتسج

 الدخل. يف حٌن يتم اسرتجاع خسائر التدين يف أسهم الشركات من خالل حقوق ادللكية.
 

متها يف تظهر ادلوجودات ادلالية اليت ال ؽلكن ربديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليو بالكلفة ويتم تسجيل اي تدين يف قي
 قائمة الدخل.

 

�التدني في قيمة الموجودات المالية .4.39
 

كانت ىنالك مثشرات تدل   إذاتقوم الشركة دبراجعة القيم ادلثبتة للموجودات ادلالية يف تاريخ القوائم ادلالية لتحديد فيما 
على تدين يف قيمتها إفراديًا أو على شكل رلموعة، ويف حالة وجود مثل ىذه ادلثشرات فانو يتم تقدير القيمة القابلة 

 لالسرتداد من اجل ربديد خسارة التدين.
 

التدين السابق يف يتم تسجيل التدين يف القيمة يف قائمة الدخل كما يتم تسجيل اي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة 
 ادلوجودات ادلالية يف قائمة الدخل باستثناء أسهم الشركات ادلتوفرة للبيع.
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 ضريبة الدخل .:4.3
�

 سبثل مصاريف الضرائب مبالغ الضريبة ادلستحقة.
 

األرباح ربسب مصاريف الضرائب ادلستحقة على أساس األرباح اخلاضعة للضريبة. وزبتلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن 
ادلعلنة يف القوائم ادلالية الن األرباح ادلعلنة تشمل إيرادات غًن خاضعة للضريبة او مصاريف غًن قابلة للتنزيل يف السنة 
 ادلالية وإظلا يف سنوات الحقة او اخلسائر ادلرتاكمة ادلقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

 

 دبوجب النسب الضريبية ادلقررة دبوجب القوانٌن واألنظمة والتعليمات. ربسااب الضرائب
 

 التقاص .;4.3
�

يتم إجراء تقا  بٌن ادلوجودات ادلالية وادلطلوبات ادلالية وإظهار ادلبلغ الصايف يف قائمة ادلركز ادلايل فقط عندما تتوفر 
وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقا  او يكون ربقق ادلوجودات وتسوية ادلطلوبات يف  ادللزمة،احلقوق القانونية 
 نفس الوقت. 

 

 مزايا الموظفين .4.42
 

خبصو  خطط ادلزايا زلددة القيمة أو ادلشاركة فان الشركة تقوم بدفع مشاركات بشكل إجباري للتأمينات االجتماعية 
التأمينات الصحية  بدفعالشركة اختياري تقوم وبشكل وادلاُدار من قبل مثسسة حكومية )مثسسة التأمينات االجتماعية( 

رى عند دفع مشاركتها ويتم إدراج ىذه ادلشاركات كمصروف تأمينات للموظفٌن. ال يرتتب على الشركة أي التزامات أخ
 عند استحقاقها.وصحية اجتماعية 

 

 قانوني احتياطي .4.43
�

٪ من أرباح الشركة 90يف اجلمهورية العربية السورية يتم ربويل  4002لسنة  917 ادلادة 3دبوجب قانون الشركات رقم 
٪ من 45الصافية للسنة إىل االحتياطي القانوين حبيث غلوز للشركة التوقف عن احتساب االحتياطي عند وصولو دلبلغ 

هناية كل سنة مالية كنسبة من صايف  احتساب االحتياطي القانوين يف ادلساعلٌن. يتمرأس ادلال وىو غًن قابل للتوزيع على 
 األرباح السنوية. 

 

 

  
 4243كانون األول   53

(مدققة  )  
 

4242كانون األول   53  
مدققة ( )   

 ليرة سورية  ليرة سورية    
 2510901123  2713201112   الفرتة /الرصيد كما يف بداية السنة 

وبعد زبفيض ااّول من األرباح االمجالية ) قبل ضريبة الدخل 
  الفرتة /  األرباح غًن ااققة ( إىل االحتياطي القانوين خالل السنة

  7471534 
 

413301425 

 :8;69٠562٠  6:٠28:٠722    الفرتة /الرصيد كما يف هناية السنة
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 س المالأر  .4.44
�

لًنة سورية للسهم  900سهم بقيمة  9001000لًنة سورية ) 9010001000ُسجلت اجملموعة ادلتحدة برأمسال قدره 
مت تقييم  نقداً،سورية  لًنة 515501000و رابتة( )أصوللًنة سورية مساعلات عينية  212501000ُسدد منو  الواحد(

 4002تشرين األول  3ادلساعلات العينية يف رأس ادلال على شكل أصول رابتة من قبل خبًن عقارات سلتص بتاريخ 
 وباالعتماد على القيمة السوقية لألصول الثابتة والعمر االفرتاضي ادلقّدر ذلا. 

 
سهم  4001000يادة رأمسال الشركة بواقع ز  4001سبوز  3قررت اذليئة العامة للشركة يف اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 

مبلغ  4001كانون األول   39لًنة سورية للسهم ليصبح رأمسال الشركة ادلسّجل كما يف  900بقيمة امسية 
بقاة من السنوات السابقة والبالغة  سورية، لًنة 3010001000

ُ
حيث سبت تغطية زيادة رأمسال الشركة من خالل األرباح ادل

 الشركاء.مت تسديده نقداً من قبل  سورية(لًنة  1911573)سورية والباقي لًنة  9113201247
 

 417001000زيادة رأمسال الشركة بواقع  4001كانون األول   43قررت اذليئة العامة للشركة يف اجتماعها ادلنعقد بتاريخ 
من قبل وزارة االقتصاد والتجارة وقد سبت ادلوافقة على زيادة رأمسال الشركة  سورية،لًنة  47010001000ما يعادل  سهم،
 30010001000مبلغ  4007كانون األول   39ووفقاً لذلك أصبح رأمسال الشركة كما يف  ،4007كانون الثاين   42يف 
 .رابتة( )أصولىذه الزيادة سددت من خالل مساعلات عينية  سورية،لًنة 
 

لًنة  30010001000من زيادة رأس ادلال  4090 أيلول 49قررت اذليئة العامة للشركة يف اجتماعها ادلنعقد بتاريخ 
بتاريخ  9717ىذا وقد حصلت الشركة على موافقة وزارة االقتصاد ذات الرقم  سورية،لًنة  25010001000سورية إىل 

 ،أصوالً لزيادة رأس ادلال  4090تشرين األول  42بتاريخ  900وموافقة ىيئة األوراق ادلالية ذات الرقم  4090 أيلول 42
 سهم. 215001000وأصبح عدد األسهم ادلصدرة وادلتداولة 

 
 تأثير فيروس كورونا .4.45

�
وىذ أرر بشكل كبًن يف  وعادلياً  على االقتصاد بشكل عام زللياً  كان لو أرراً (،  COVID-91)إن تفشي فًنوس كورونا 

حركة السوق 1 إن مدة ىذا التأرًن ال ؽلكن ربديدىا بالوقت الراىن  وبالتايل ال ؽلكن تقدير قيمة ىذا األرر بشكل موروق 
يف تاريخ ادلوافقة على إصدار ىذه البيانات ادلالية . ؽلكن أن تثرر ىذه التطورات على النتائج ادلالية ادلستقبلية و التدفقات 

على عمليات الشركة من ( COVID-91لتأرًن )قدية وادلركز ادلايل للشركة . تقوم إدارة الشركة باستكمال تقييمها الن
 اجل ازباذ اإلجراءات ادلناسبة ومعاجلة ادلوقف بشكل صحيح .
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 إدارة المخاطر المالية�.5
 

 عوامل المخاطر المالية .5.3
لنشاطاهتا. وتتضمن ىذه ادلخاطر تأرًن التقلباات يف السوق )سلاطر ربويل العمالت( تتعرض الشركة دلخاطر مالية سلتلفة نتيجة 

وسلاطر االئتمان وسلاطر السيولة. يركز برنامج إدارة ادلخاطر اإلمجالية للشركة علاى زبفيض التأرًن السليب ااتمل علاى النتائج 
 ادلالياة للشركة إىل احلد األدىن.

 سلاطار الساوق�- أ
 

 ربويال العماالتسلاطار  -
 

يتم ربويل ادلعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل اللًنة السورية بسعر التحويل السائد عند إجراء العملية، ويتم ربويل 
 أرباح السنة، وإنادلوجودات وادلطلوبات بالعمالت األجنبية يف هناية السنة ادلالية إىل اللًنة السورية باألسعار السائدة يف هناية 

 الدخل.وخسائر التحويل النامجة عن ذلك تدرج ضمن قائمة 
 

 سعر الفائدةسلاطار  -
 

ربتفظ الشركة حاليًا بأدوات مالية زبضع ألسعار فائدة متغًنة واليت زبضع فوائدىا وإعادة سدادىا للتقلبات يف أسعار الفائدة 
 بالسوق.لذلك قد تواجو الشركة خطر التغًن يف أسعار الفائدة  بالسوق.

 

 سلاطار االئتمان�- ب
 

وادلدينون واألرصدة ادلدينة األخرى. تتعامل  ومعادالت النقدتنحصر ادلوجودات ادلالية اليت زبضع دلخاطر االئتمان يف النقد 
الشركة فقط مع ادلثسسات ادلالية اليت تتمتع دبالءة ائتمانية عالية، ولدى الشركة سياسة للحد من القيمة ادلعرضة خلطر االئتمان 

 لدى مثسسة مالية واحدة. كما إن الشركة تطبق سياسة ائتمانية واضحة جلميع العمالء.
 
 

 تاريخ يف االئتمان خلطر األقصى احلد ،الشركة لو تعرضت الذي االئتمان خلطر األقصى احلد ادلالية لألصول الدفرتية القيمة سبثل

 :كاآليت بيانو ؽلكن ادلالية البيانات

 

 

   ايضاح
4243كانون األول   53  

 )مدققة(
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 ليرة سورية   ليرة سورية   رقم  
 110031159   99 النقد نقد ومعادالت

 
310121021 

 94511951101   1 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
 

94011131301 
 99312301321  99512301321   أ -90 مطلوب من جهات ذات عالقة

      469٠66;٠;28 
 

459٠779٠926 
 



 

 ادلغفلة واإلعالن والتسويق ادلساعلةاجملموعة ادلتحدة للنشر شركة 
  ادلالية للبياناتمتممة  إيضاحات
 4049كانون األول   39عن السنة ادلالية ادلنتهية يف 

 

 
 

 

91 

 السيولةاطار سل�- ت
 

الشركة هتدف إىل إبقاء  وإن سياسةتتضمن إدارة سلاطر السيولة اإلبقاء على نقد كاٍف وتوفره من خالل التسهيالت ادلالئمة 
 ادلرونة يف التمويل عن طريق توفر النقد الالزم لتسديد االلتزامات.

 

بتاريخ قائمة ادلركز ادلايل بناًء على تاريخ إن اجلدول أدناه ػللل ادلطلوبات ادلالية للشركة )غًن سلصومة( إىل فئات معينة كما 
 االستحقاق للفرتات ادلتبقية.

 أقل من سنة واحــدة��
 

 بيــن سنة وسنتين

 ليرة سورية��
 

 ليرة سورية
����� 4243كانـون األول   53كما في 
 -  91712291332� وأرصدة دائنة أخرى دائنون

 -� لجهات ذات عالقةادلستحق ل
 

31217071044 
 -� تسهيالت بنكية

 
- 

 �3;9٠:63٠55:  586٠929٠244 
���� 4242كانـون األول   53كما في 
 91715901251� وأرصدة دائنة أخرى دائنون

 
- 

 -� لجهات ذات عالقةادلستحق ل
 

31217071044 
 -� تسهيالت بنكية

 
- 

 �3;9٠732٠678  586٠929٠244 
 إدارة مخاطر رأس المال .5.4

الشركة من إدارة رأس ادلال ىو احلفاظ على قدرة الشركة على االستمرار شلا ػلقق عائاد للشركاء وػلافظ على بنية مثلى  إن ىدف
 لرأس ادلال شلا يثدي إىل زبفيض تكاليف رأس ادلال.

يف الديون على رلموع رأس تقوم الشركة دبراقبة رأس ادلال من خالل مراقبة نسبة ادلديونيااّة.  يتم احتساب ىذه النسبة بتقسيم صا
ادلال، ويتم احتساب صايف الديون من خالل حصر رلموع الديون واليت تتضمن التسهيالت البنكية والذمم التجارية وأخرى، واليت 
ق ينزل منها النقد وما يف حكمو كما ىو مبيااّن يف قائمة ادلركز ادلايل. أما رلموع رأس ادلال فيتم احتسابو من خالل إضافة حقو 

 ادللكياّة مع صايف الديون كما ىو مبياّن يف قائمة ادلركز ادلايل.
 كما يلي: 4040كانون األول  39و 4049كانون األول   39بلغت نسبة ادلديونيااّة كما يف 

��

4243كانون األول   53  
 )مدققة(

 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

��
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 رلموع الديون
�

51415221310 �51414971272 
 نقد ومعادالت النقد

�
 (110031159) � (310121021) 

 صافي الديون
�

778٠766٠92; �77;٠375٠64; 
 رلموع حقوق ادللكيااّة

�
42019531321 �47412721011 

 رأس المال وصافي الديون
�

:58٠8;:٠2;7  :54٠253٠6;7 
 نسبة المديونيــّة

�
88.74 %��89.42 %�
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 القيمة العادلة .5.5
�

تقارب القيمة الدفرتية للذمم التجارية ادلدينة بعد تنزيل سلصص االطلفاض يف القيمة والقيمة الدفرتية للذمم الدائنة قيمتها 
 الذمم التجارية ادلدينة وقيمة ادلخزون صافية من سلصصات االطلفاض تقارب قيمتها العادلة.وإن العادلة. 

 

أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض ادلوجودات ادلالية أو عدم وجود سوق نشط يتم تقدير يف حال عدم توفر 
 قيمتها العادلة بعدة طرق منها:

 

 مقارنتها بالقيمة السوقية احلالية ألداة مالية مشاهبة ذلا إىل حد كبًن. -
 بنسبة مستخدمة يف أداة مالية مشاهبة ذلا.ربليل التدفقات النقدية ادلستقبلية وخصم التدفقات النقدية ادلتوقعة  -

 اذج تسعًن اخليارات.ظل -
 

هتدف طرق التقييم إىل احلصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأية سلاطر أو 
حال وجود موجودات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد  ادلالية. ويفمنافع متوقعة عند تقدير قيمة ادلوجودات 

 عليو يتم إظهارىا بالكلفة بعد تنزيل أي تدين يف قيمتها.
 

 التقديرات واالجتهادات المحاسبية ذات األهمية�.6
 

وعوامل أخرى دبا يف ذلك ذبري الشركة تقييمًا مستمرًا للتقديرات واالجتهادات اااسبية اليت تستند إىل اخلةة السابقة 
 توقعات األحداث ادلرتقبة اليت يعتقد أهنا معقولة استناداً إىل الظروف الراىنة.

 

التقديرات اااسبية الناذبة بطبيعتها نادراً ما تساوي النتائج وإن تقوم الشركة بإعداد تقديرات وافرتاضات تتعلق بادلستقبل، 
ضات اليت ذلا سلاطر كبًنة وتسبب تعديل جوىري على القيم الدفرتية للموجودات التقديرات واالفرتا الصلة.الفعلية ذات 

 وادلطلوبات خالل السنة ادلالية القادمة ىي كما يلي:
 

 ضريبة الدخل�- أ
يوجد كثًن من  الدخل.زبضع الشركة لضريبة الدخل وبالتايل فان ذلك يتطلب اجتهادات كبًنة بتحديد سلصص لضريبة 

ادلعامالت واالحتسابات متعلقة بنشاط الشركة العادي واليت ربديد الضريبة عليها يكون غًن زلدد.  تقوم الشركة بإربات 
مطلوبات للتدقيق الضرييب ادلتوقع بناًء على توقعات فيما إذا كانت ضرائب إضافية مطلوبة. إذا كانت النتيجة النهائية 

لغ اليت مّت تسجيلها فإن الفروقات تثرر على ضريبة الدخل يف الفرتة اليت يتم ربديد وجود ىذه للضريبة زبتلف عن ادلبا
 الفروقات. 

 

 مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها�- ب
(. 4.90)إيضاح تقوم الشركة باحتساب سلصص الطلفاض قيمة الذمم التجارية ادلدينة وفقًا للسياسة اااسبية ادلبينة يف 

القابلة لالسرتداد من الذمم التجارية ادلدينة مع القيمة الدفرتية ذلذه الذمم وذلك لتحديد قيمة ادلخصص،  يتم مقارنة القيم
 إن ىذا االحتساب يتطلب استخدام تقديرات.
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 تدني في قيم المخزونمخصص �- ت

(. يتم مقارنة القيمة القابلة 4.1تقوم الشركة بتكوين سلصص لتدين قيمة ادلخزون وفقاً للسياسة اااسبية ادلبينة يف )إيضاح 
ادلخصص. إن ىذه االحتسابات تتطلب  لالسرتداد من ادلخزون مع القيمة الدفرتية ذلذا ادلخزون وذلك لتحديد قيمة

 استخدام تقديرات.
 

 مخصصات قضائية�- ث

 يتم اخذ سلصصات دلواجهة اية التزامات قضائية استنادا لرأي ادلستشار القانوين للشركة.
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 معداتالو  ممتلكاتال�.7
 

4243كانون األول   53  األراضي 
 

 المباني
 

 اللوحات الطرقية
 

 سيارات
 

 مفروشات 
ومستلزمات 

 مكتبية

 
 اآلالت

 
 الحاسوبأجهزة 

 
 االجمالي

       
 سل.  

 
 سل. 

 
 سل. 

 
 سل. 

 
 س ل.

 
 س ل.

 
 س ل.

 
 س ل.

 التكلفة التاريخية
 85٠594٠748; �3٠877;55٠2  73٠765;٠:;4 �8;;9٠;9:٠5  34٠232٠746  ٠632;87٠54  :6;584٠752٠  335٠282٠672 14049 الثاين كانون  9               

 - السنةالل االضافات خ
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 - السنةت خالل االستبعادا

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 85٠594٠748;  3٠877;55٠2  73٠765;٠:;4  8;;9٠;9:٠5  34٠232٠746  ٠632;87٠54  :6;584٠752٠  335٠282٠672 ٠4243 األولكانون  53
 االهتالكمجمعات 

               
 - 14049 الثاين كانون  9

 
92٠964٠948� 87٠54;٠632  34٠232٠746  9:٠5;9٠;;8� 4;:٠;73٠765� 55٠2;3٠877� 77:٠745٠:76�

 - السنةاالضافات خالل 
 

414211000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

414211000 
 - السنةاالستبعادات خالل 

 
��

 
- 

 
- 

 
- 

 
-�

 
-�

 
-�

 - ٠4243 انون األولك 53
 

95٠24:٠948  87٠54;٠632  34٠232٠746  9:٠5;9٠;;8� 4;:٠;73٠765  55٠2;3٠877  782٠:2;٠:76 
�� � �       ��   صافي القيمة الدفترية

 624٠784٠894 �-  -  -  -  -  ٠724٠444;:4  335٠282٠672 ٠4243 األولكانون  53
 626٠:6:٠894  -  -  -  -  -  ٠444::3٠9;4  335٠282٠672 ٠4243 انون الثانيك  3

 
 سورية .لًنة  414211000 لًنة سورية وادلصاريف اإلدارية دببلغ( 0)على كل من تكلفة ادلبيعات دببلغ  4049كانون األول   39توزيع مصروف االستهالك للفرتة ادلنتهية يف  مت
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 معداتالو  ممتلكاتال -تابع 
 

4242كانون األول   53  األراضي 
 

 المباني
 

 اللوحات الطرقية
 

 سيارات
 

 مفروشات 
ومستلزمات 

 مكتبية

 
 اآلالت

 
 الحاسوبأجهزة 

 
 االجمالي

       
 سل.  

 
 سل. 

 
 سل. 

 
 سل. 

 
 س ل.

 
 س ل.

 
 س ل.

 
 س ل.

 التكلفة التاريخية
 85٠594٠748; �3٠877;55٠2  73٠765;٠:;4 �8;;9٠;9:٠5  34٠232٠746  ٠632;87٠54  :6;584٠752٠  335٠282٠672 14040 الثاين كانون  9               

 - السنةالل االضافات خ
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- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 - السنةت خالل االستبعادا

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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 االهتالكمجمعات 

               
 - 14040 ثاينال كانون  9

 
8:٠678٠948  87٠54;٠632  34٠232٠746  9:٠5;9٠;;8  4;:٠;73٠765  55٠2;3٠877  778٠459٠:76 

 - السنةاالضافات خالل 
 

414211000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

414211000 
 - السنةاالستبعادات خالل 

 
� 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 - ٠4242 كانون األول 53
 

92٠964٠948� 87٠54;٠632  34٠232٠746  9:٠5;9٠;;8� 4;:٠;73٠765� 55٠2;3٠877� 77:٠745٠:76�

 �            �   صافي القيمة الدفترية
�626٠:6:٠894 �- �-  -  -  -  ٠444::3٠9;4  335٠282٠672 ٠4242 ألولكانون ا 53

�629٠356٠894  -  -  -  -  -  6٠296٠444;4  335٠282٠672 ٠4242 انون الثانيك  3
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 مشاريع قيد التنفيذ�.8
 

 
4243كانون األول   53  

مدققة()   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 90712131221 رصيد بداية الفرتة / السنة
 

90712131221 
    -                            -                        اضافات
    -                            -                        استبعادات

    -                            -                        (5 )ايضاحااول إىل ادلمتلكات وادلعدات 

 
329٠:85٠6:; 

 
329٠:85٠6:; 

 

  ،4049األول  كانون  39لًنة سورية كما يف  7215001000إن الكلفة ادلقدرة إلكمال تلك ادلشاريع تبلغ 
 .سورية(لًنة  7215001000 :4040األول  كانون  39)
 
 من خالل بيان الدخل الشاملموجودات مالية �.9

 

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 5517511200 * القابضة استثمارات يف شركة سورية 
 

5517511200 
 9415001000  9415001000 يف بنك اإلبداع لدعم ادلشاريع الصغًنة استثمارات

 
8:٠478٠:22 

 
8:٠478٠:22 

 

 

* إّن اجملموعة ادلتحدة للنشر واإلعالن والتسويق ادلساعلة ادلغفلة سبلك حصة يف رأس مال شركة سورية القابضة ادلساعلة 
كااااانون األول   39لااااًنة سااااورية كمااااا يف  4134510001000% ماااان رأس مااااال الشااااركة البااااالغ 4.2ادلغفلااااة دبااااا يعااااادل 

4049.  
 

لتاااادين قيمااااة تلااااك  يوجااااد مثشااااراتوال  بالكلفااااة ،س القيمااااة العادلاااة ذلااااا مت تساااجيل ادلوجااااودات ادلاليااااة الاااايت يتعااااذر قيااااا
 . 4049كانون األول   39ادلوجودات كما يف 

 
 . باللًنة السورية ادلوجودات ادلالية من خالل بيان الدخل الشاملمجيع  إنّ 
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 المخزون�.:

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 917201212 أوراق طباعة
 

917201212 
 919511521  919511521 أحبار
 912311311  912311311 بالتات
 1521210  1521210 أدلنيوم

 912371109  912371109 مواد طباعة
 910021150  910021150 مستلزمات صيانة

 911011222  911011222 لوحات وحديد تام الصنع
 113201922  113201922 قطع غيار

 
38٠78:٠:9; 

 
38٠78:٠:9; 

 

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى�.;
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)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 95512571721 ذمم ذبارية مدينة 
 

92117131021 
 (7115541520)   (7115541520)  سلصص الذمم ادلشكوك يف ربصيلها 

 95٠432٠768  27٠468;9:٠ صايف الذمم التجارية ادلدينة
  �   

 919141500  2501200 مصاريف مدفوعة مقدماً 
 9219901722  9219901722 سلف موظفٌن 

 4311411925  4311411925 أمانات
 414191915  414191915 دفعات مقدمة للموردين

 911411912  911411912 أخرى 

 
347٠837٠;2; 

 
342٠885٠52; 

 
 

األول  كاانون  39و 4049 كاانون األول  39إّن القيمة العادلة للذمم ادلدينة تعادل القيمة الدفرتية لتلك الذمم كما يف 
  التوايل.على  4040
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ورية سااالاااًنة  7211051421مبلاااغ  4049كاااانون األول   39كماااا يف   ادلخااااطر ( ) قليلاااةبلغاات الاااذمم التجارياااة العاملاااة 
 . 4040 كانون األول  39لًنة سورية كما يف  7314901521 مقابل

 إن تفاصيل ادلخاطر اإلمجالية للذمم التجارية ادلدينة كما يلي:

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 2719751375  5410721351 ذمم غًن مستحقة وغًن مشكوك يف ربصيلها
 4110351979  4112411227 ذمم مستحقة وغًن مشكوك يف ربصيلها

 7115541520  7115541520 )*(ذمم مشكوك يف ربصيلها

 
377٠679٠9:8 

 
36;٠985٠2:8 

 

إّن  للشركة .يوماً ضمن النشاط االعتيادي  10فإّن فرتة السماح للعمالء سبتد لفرتة  للشركة ،حسب سياسة االئتمان 
  الذمم التجارية ادلدينة اليت انقضى على استحقاقها فرتة أقل من رالرة أشهر ال تعتة متدنية القيمة وقد بلغت قيمتها 

لًنة  4110351979 : 4040 كانون األول  39) سورية  لًنة 4112411227بلغ م 4049كانون األول   39كما يف 
ذباوزت تواريخ استحقاقها ولكنها ليست متدنية القيمة ومل يتم أخذ ومن ىذه الذمم التجارية ادلدينة ذمم  سورية ( .

إّن  ادلالية .سلصص ذلا يف القوائم ادلالية تعود لعمالء موروقٌن حيث ليس ذلم تاريخ يف التخلف عن الدفع وادلصاعب 
 يلي :رية كما إدارة الشركة تعتقد بأّن ىذا ادلبلغ سوف يتم ربصيلو بالكامل وربليل أعمار ىذه الذمم التجا

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 9111441250  9111001131 أكثر من شهرين لكن أقل من رالرة أشهر
 119941349  111451122 من رالرة أشهر إىل ستة أشهر

 
48٠:48٠::9 

 
48٠257٠393 

�

سورية مقابل مبلغ  ( لًنة0مبلغ ) 4049 كانون األول 39ادلنتهية يف  للسنةربصيلها  وادلشكوك يفبلغت الذمم ادلدينة 
 .4040كانون األول   39ادلنتهية يف  سورية للسنة ( لًنة0)
 

 ربصيلها:فيما يلي احلركة على سلصص الذمم ادلشكوك يف  )*(

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

  7115541520   7115541520 رصيد بداية الفرتة / السنة
 -  - ادلخصص ادلكون خالل الفرتة / السنة

 -  - ادلردود من ادلخصص 
  98٠774٠762 رصيد نهاية الفترة / السنة

 
98٠774٠762  
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 الدخل.يتم إظهار الزيادة / االطلفاض يف الذمم ادلشكوك يف ربصيلها يف قائمة  -
 

 التالية:إن القيمة الدفرتية للذمم التجارية مبينة بالعمالت 

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 92117131021  95512571721 اللًنة السورية
 -  - الدوالر األمريكي

 
377٠679٠9:8 

 
36;٠985٠2:8 

 

كانون   39 % يف 30حيث أّن أكة مخس ذمم ذبارية مدينة سبّثل  الرتّكز .إّن الذمم التجارية ادلدينة ربتوي على سلاطر 
 مل إّن ىااذه الااذمم ادلدينااة .ماان صااايف أرصاادة الااذمم التجاريااة  (4040 كااانون األول  39% يف  30)  4049األول 

 ربصيلها .تتجاوز تاريخ استحقاقها وغًن مشكوك يف 
 ربصيلها .إّن التصنيفات األخرى ضمن الذمم ادلدينة ال ربتوي على موجودات مشكوك يف 

الشاركة إّن احلد األقصى للتعرض دلخاطر االئتمان بتاريخ قائمة ادلركز ادلايل ىو القيمة العادلة لكل فئة مديناة وال سبتلاك 
 . أية ضمانات مقابل الذمم ادلدينة

 

 من جهات ذات عالقة معامالت�.32
 

 والناذبة عن ادلعامالت مع جهات ذات عالقة كما يلي: السنةبلغت األرصدة يف هناية 
 مطلوب من جهات ذات عالقةأ. 

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 1013141570 ليالينا ديب 
 

1013141570 
 4517791102  4517791102 ليالينا لبنان 
 1311231  1311231 فاميلي كًن 
 1901249  1901249 والنشر والتوزيع لإلعالنالقطرية ادلتحدة  
 1511312  1511312 ليالينا حبرين 

 21411  21411 وسيط البصرة
 4519221122  4719221122 الوسيط انرتناشيونال/ سوريا
 4521479  4521479 الوطنية لإلعالن/ السعودية

 (4521479)   (4521479)  سلصص ذمم مشكوك يف ربصيلها

 
337٠:52٠568 

 
335٠:52٠568 
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 جهات ذات عالقةلل ب. المستحق

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 سوريةليرة 

 7711171745  7711171745 كونكورد التضامنية
 99515431933  99515431933 انتغرا بًنوت

 91517221121  91517221121 السيد رلد سليمان
 513171492  513171492 البلد بًنوت

 
586٠929٠244 

 
586٠929٠244 

 يلي:تتضمن التعامالت مع اجلهات ذات العالقة بشكل رئيسي ما 
 

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

  410001000 مصروف عقد تسويق مع شركة الوسيط انرتناشونال
 

410001000  
 

 :العليا تعويضات أعضاء اإلدارة

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 511701500 اإلدارة العلياتعويضات أعضاء 
 

511701500 
 

 نقد ومعادالت النقد�.33

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 911291020  211401124 نقد يف الصندوق
 910241111  910241111 نقد لدى البنوك

 
8٠225٠873 

 
5٠286٠26; 
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 قروض طويلة األجل. 334.
 

 

 
4243كانون األول   53 4243كانون األول   53   4242كانون األول   53   4242كانون األول   53    

 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

 الرصيد  قيمة القرض  الرصيد  قيمة القرض 

 - �-  -  - سبيبلو بنك 

 
-  -  -� - 

 

 
 . تسهيالت بنكية434.
 

 
4243كانون األول   53 4243كانون األول   53   4242كانون األول   53   4242كانون األول   53    

 الرصيد  قيمة القرض  الرصيد  قيمة القرض 
�- �-  -  - سبيبلو بنك 

 
-  -  -� -�

 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى�.35

 

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 92419911545 ذمم ذبارية دائنة 
 

92917491545 
 9911411710  9911411710 دفعات مقدمة من العمالء 

 4591245  4591245 إيرادات مثجلة 
 3110191507  3110421321 مصاريف مستحقة

 215911402  215911402 اخرى 

 
3;9٠:63٠55: 

 
3;9٠732٠678 
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 ضريبة الدخل�.36
 

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 -  - رصيد بداية السنة 

 -  - السنةالضرائب ادلدفوعة خالل 

 -  - السنةمصاريف خالل 

السنةالرصيد يف هناية   -  
 

- 
 

  السورية .م الشركة ببياهنا الضرييب بادلواعيد ااددة وفقاً للقوانٌن النافذة يف اجلمهورية العربية تتقدّ  *
 مل يتم احتساب ضريبة بسبب وجود خسائر ضريبية سابقة  . *
كااانون األول   39ولغايااة ،  4002تشاارين األول  3قاماات وزارة ادلاليااة بااإجراء الفحااص الضاارييب للشااركة منااذ تاااريخ التأساايس يف *

 التايل:وذلك على النحو  4097
 أما باقي السنوات : 4090 -  4001 -  4007 -  4001  -4002االنتهاء من تكاليف الشركة عن األعوام 

 
ومت االعرتاض عليو لادى جلناة الطعان وىاو حاليااً دبرحلاة جلناة إعاادة  األويل ،بإصدار التكليف الضرييب قامت الوزارة  : 4005عام 
 ، اليت قامت بتشكيل جلنة إلعادة دراسة التكليف . النظر
ومت االعاارتاض عليااو لاادى جلنااة الطعاان حيااث مت تشااكيل جلنااة  األويلقاماات الااوزارة بالتاادقيق ، ومت اصاادار التكليااف  : 4002عااام 
 ل.س . 410231301عادة دراسة التكليف و كانت النتيجة تثبيت النتيجة بفرق ضريبة عن ادلصرح بو بقيمة إل
 قامت الوزارة بالتدقيق ، ومت إصدار التكليف األويل ومت االعرتاض عليو اىل جلنة الطعن . : 4099عام 
 مت الوزارة بالتدقيق ، ومت إصدار التكليف األويل ومت االعرتاض عليو اىل جلنة الطعن .قا : 4094عام 
 قامت الوزارة بالتدقيق ، ومت إصدار التكليف األويل ومت االعرتاض عليو اىل جلنة الطعن . : 4093عام 
 ىل جلنة الطعن .قامت الوزارة بالتدقيق ، ومت إصدار التكليف األويل ومت االعرتاض عليو ا : 4092عام 
 قامت الوزارة بالتدقيق ، ومت إصدار التكليف األويل ومت االعرتاض عليو اىل جلنة الطعن . : 4095عام 
 قامت الوزارة بالتدقيق ، ومت إصدار التكليف األويل ومت االعرتاض عليو اىل جلنة الطعن . : 4091عام 
 التكليف األويل ومت االعرتاض عليو اىل جلنة الطعن .قامت الوزارة بالتدقيق ، ومت إصدار  : 4097عام 
 
 .4092 من عاممل تقم وزارة ادلالية بإجراء الفحص الضرييب للشركة *
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 )بالصافي( المبيعات�.37

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 -  - اإلعالن الطرقي
 -  - الوسيلة
 7413551430  2317501200 ادلوقع االلكرتوين /اجلرائد 

 
65٠972٠:22 

 
94٠577٠452�

 
 تكلفة المبيعات�.38

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 -  - تكاليف طباعة
 113091792  313001150 تكاليف رواتب وأجور واستكتابات
 -  - تكاليف مواد مستخدمة يف اإلنتاج

 -  - استهالكات
 -  - تكاليف منافع وخدمات

 -  - إغلارات 
 -  - تكاليف نقل وانتقال وشحن
 -  - تكاليف اشرتاكات وتوزيع

 
5٠522٠872 

 
;٠523٠936 

 
 إيرادات أخرى�.39

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 ليرة سورية  سوريةليرة  
 -  - إيرادات ناذبة عن حسابات أطراف ذات عالقة )إعادة تقييم(

 -  - إيرادات استثمارات شركة سًنيتل موبايل تيليكوم

 -  - إيرادات استثمارات شركة سورية القابضة

 
-�

 
-�
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 إدارية وعموميةمصاريف �.:3
 

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 ليرة سورية  ليرة سورية 
 9312131020  9911111230 رواتب وأجور ومنافع أخرى

 414211000  414211000 استهالكات
 9351000  - عالقات عامة
 911221115  7101000 زلروقات

 310321775  319511450 رسوم حكومية
 2111400  5041000 مصاريف صيانة
 415021000  412021000 كهرباء ومياه

 910711175  1951000 مصاريف خدمات وضيافة
 910201000  5171400 وىاتفوبريد برق 

 -  4401300 مواصالت
 914001000  412001000 استشارات قانونية وتدقيق  

 2441270  - تأمٌن 
 410001000  410001000 عقد تشغيل

 -  1021000 مصاريف سفر واقامات
 5321700  2921900 مصاريف نظافة

 -  - أخرى
 212421400  7141550 اغلارات

 2191250  3011000 مستلزمات مكتبية  
 4431910  4001000 اشرتاكات وطوابع

 
4;٠;26٠:52 

 
58٠368٠627 

 

 
 بيع وتوزيعمصاريف �.;3

 

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 -  - عموالت مبيعات
 310511000  314701000 تسويق ودعاية وترويج

 
5٠492٠222 

 
5٠27;٠222 
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 الفوائد المصرفية�.42

 

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

�5251412  - الفوائد ادلصرفية

 
- 

 
767٠48:�

 
  السنةحصة السهم من )خسارة( ربح �.43

 

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 4313041223  714751340 سورية( )لًنة للسنةالشامل  )اخلسارة(الدخل 
 215001000  215001000 ادلتوسط ادلرجح لعدد األسهم ) سهم (

      
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح ) خسارة ( 

  السنة
3.84�

 
7.3:�

    
 -  - أرباح فروق تقييم القطع غًن ااققة

 السنة )خسارة(الحصة األساسية والمخفضة من ربح 
 بعد استبعاد أرباح فروق تقييم القطع غير المحققة 

3.84� 7.3:�

    
 

 

 
ألّن الشااركة مل تقام بإصاادار أيااة أدوات  السانة )خسااارة(إّن احلصاة األساسااية للساهم مساااوية للحصااة ادلخفضاة للسااهم مان ربااح  -

 للسهم.األمر الذي من ادلمكن أّن يثرر على احلصة األساسية للتحويل، مالية قابلة 
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 أرباح فروق تقييم القطع غير المحققة�.44

 

 
4243كانون األول   53  

)مدققة(   
 

4242كانون األول   53  
 )مدققة(

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 9912201521  9912201521 الرصيد يف بداية السنة
 -  - خالل السنة أرباح فروق تقييم القطع غًن ااققة
 -  - خالل السنة خسائر فروق تقييم القطع غًن ااققة

 ;2٠76::33٠ الرصيد يف هناية السنة
 

33٠::2٠76; 
 

فقد مت االعرتاف بادلكاسب ، 4095شباط  95( الصادر عن ىيئة األوراق واألسواق ادلالية السورية بتاريخ 94دبوجب التعميم رقم )
يف بند منفصل يف بيان الدخل  ااققة(تقييم القطع غًن  )فروقبالعمالت األجنبية  ادلعرتف هبا الناذبة عن إعادة تقييم البنود النقدية

كما مت فصل ىذه ادلكاسب عن األرباح ادلدّورة يف كل من بيان ادلركز ادلايل وبيان التغًنات يف   ،قبل الدخل اخلاضع للضريبة الشامل
 ادللكية.حقوق 

 كما ال غلوز توزيعها على ادلساعلٌن أو كمكافآت  األرباح،ال يتم اقتطاع احتياطي اجباري أو اختياري من ىذه  التعميم،وفقاً ذلذا 
  رمسلتها.جمللس اإلدارة أو ضمها لألرباح ادلدّورة أو 

.4095وقد قامت الشركة بتطبيق ىذا القرار ابتداًء من عام 
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 التوزيع القطاعي�.45
 ىذه القطاعات منظمة ومدارة القطاعات إنمت ربديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن ادلخاطر وادلنافع ادلتعلقة بالشركة تتأرر بشكل جوىري باالختالف يف منتجات تلك 

 ات األعمال:فيما يلي معلومات عن قطاع، بشكل منفصل حسب طبيعة اخلدمات وادلنتجات حبيث تشكل كل منها وحدة منفصلة

4243كانون األول   53  
 الجرائد / 

 الموقع االلكتروني
الصفحات الصفراء   المطبعة 

 واألدلة السياحية
 مصاريف وايرادات  اإلعالن الطرقي 

غير موزعة   
 االجمالي  الوسيلة 

  4243ول كانون األ 53

سوريةليرة   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  
              

 2317501200  -  -  -  -  -  2317501200 ادلبيعات بالصايف
(313001150)  تكلفة ادلبيعات   -  -  -  -  -   (313001150)  

 62٠672٠372  -  -  -  -  -  62٠672٠372 الربح اإلجمالي

(4111021230)   -  -  -  - مصاريف إدارية   -   (4111021230)  

(314701000)   -  -  -  - مصاريف بيع وتوزيع   -   (314701000)  

 -  -  -  -  -  -  - إيرادات أخرى

 -  -  -  -  -  -  - أرباح فروق تقييم القطع غًن ااققة

 -  -  -  -  -  -  - الفوائد ادلصرفية

ضريبة الالربح قبل   62٠672٠372  -  -  -  (55٠396٠:52)  -  9٠497٠542 
 -  -  -  -  -  -  - ضريبة الدخل

السنة )خسارة(ربح   62٠672٠372  -  -  -  (55٠396٠:52)  -  9٠497٠542 
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 4242كانون األول   53
 الجرائد / 

 الموقع االلكتروني
  المطبعة 

الصفحات الصفراء 
 واألدلة السياحية

  اإلعالن الطرقي 
 مصاريف وايرادات

 غير موزعة 
 االجمالي  الوسيلة 

  4242ول كانون األ 53

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
              

 7413551430  -  -  -  -  -  7413551430 ادلبيعات بالصايف
 (113091792)   -  -  -  -  -  (113091792)  تكلفة ادلبيعات

 85٠275٠738  -  -  -  -  -  85٠275٠738 الربح اإلجمالي
 (3119211205)   (410001000)  (3219211205)   -  -  -  - مصاريف إدارية

 (310511000)   -  (310511000)   -  -  -  - مصاريف بيع وتوزيع

 -  -  -  -  -  -  - إيرادات أخرى

 -  -  -  -  -  -  - تقييم القطع غًن ااققةأرباح فروق 

 (5251412)   -  (5251412)   -  -  -  - الفوائد ادلصرفية

 45٠524٠:65  (4٠222٠222)  (59٠972٠895)   -  -  -  85٠275٠738 ضريبة الالربح قبل 

 -  -� -  -  -  -  - ضريبة الدخل

 45٠524٠:65  (4٠222٠222)  (59٠972٠895)   -  -  -  85٠275٠738 السنة )خسارة(ربح 
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  المجالت 4243 كانون األول 53
 /الجرائد

  المطبعة  الموقع االلكتروني
الصفحات الصفراء و 

  عالن الطرقياإل  ةالسياحي األدلة
مصاريف و 

 االجمالي  أخــرىقطاعات   الوسيلة  إيرادات غير موزعة
 4243 األولكانون  53

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
                  

 64٠923٠968:  9511121590  2312701594  57415171052  93117321454  4011421030  4211071370  212321110  9112351042 موجودات القطاع
                  

 784٠76:٠582  4910441107  94513171773  91513151241  94515111122  3213541457  4912591911  9315451039  4912321927 مطلوبات القطاع

                  

 4٠4:8٠222  -  -  414211000  -  -  -  -  - االستهالكات

                  

 -  -  -  -  -  -  -  -  - اإلطفاءات
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  المجالت 4242 كانون األول 53
 /الجرائد

 الموقع االلكتروني
  المطبعة 

الصفحات الصفراء و 
 ةالسياحي األدلة

  عالن الطرقياإل 
مصاريف و 

 إيرادات غير موزعة
 االجمالي  أخــرىقطاعات   الوسيلة 

 4242 األولكانون  53
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
                  

 7٠766;57٠2:  9511121590  3115111714  51114121104  93117321454  4011421030  4211071370  212321110  9112351042 موجودات القطاع
                  

 :784٠439٠69  4910441107  94513171773  91510321527  94515111122  3213541457  4912591911  9315451039  4912321927 مطلوبات القطاع

                  

 4٠4:8٠222  -  -  414211000  -  -  -  -  - االستهالكات

                  

 -  -  -  -  -  -  -  -  - اإلطفاءات
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