
 

 

 البادية إمسنتشركة 
 شركة مسامهة مغفلة عامة

 وتقرير مدقق احلساابت املستقل املالية البياانت
 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف 



 

 

 
 البادية  إمسنتشركة 

 شركة مسامهة مغفلة عامة

 وتقرير مدقق احلساابت املستقل البياانت املالية
 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف 

 
 
 
 

 جدول احملتوايت
 
 

 صفحـــة 


 1-3 مدقق احلساابت املستقلتقرير 
 

 :املالية البياانت
 

 5-4 الوضع املايلبيان  
 

 6 آلخرا الدخل الشاملو الدخل  بيان 
 

 7 لتغريات يف حقوق املسامهنيا بيان 
 

 9-8 بيان التدفقات النقدية 
 

 17-32 البياانت املاليةإيضاحات حول  
 









 

 املالية البياانتأساسياً من  تشكل جزءاً  09إىل  3إن اإليضاحات املرفقة من 

- 4 - 

 البادية  إمسنتشركة 
 مغفلة عامة شركة مسامهة

 الوضع املايل بيان 
   

  كانون األول  13كما يف     
  9023     0202   إيضاح 

 ل.س.     ل.س.    
 املوجودات 

 املوجودات املتداولة
   5.419.879.333    31.351.787.070  5 نقد يف الصندوق ولدى املصارم ال 
   1.261.910.629    31.518.418.948  6 ملقاولنياو لموردين دفعات مقدمة ل 
   08.946.089.788    66.233.536.306  7 املخزون 
   456.316.199    527.017.716  8 أرصدة مدينة أخرى 

   17.926.017.927    91.032.982.280   جمموع املوجودات املتداولة  

 املوجودات غري املتداولة
   317.784.191    114.940.754  9 قيد التنفيذ اريعمش 
   35.706.853.904    01.518.383.042  32 موجودات اثبتة مادية 
   8.685.761    08.201.704  33 موجودات اثبتة غري مادية 

   35.871.100.282    01.923.347.738   تداولةاملغري جمموع املوجودات   

   51.779.559.987    337.330.307.822   جمموع املوجودات
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 البادية  إمسنتشركة 
 مسامهة مغفلة عامةشركة 

 بيان الوضع املايل / اتبع
   

  كانون األول  13كما يف     
  9023     0202   إيضاح 

 ل.س.     ل.س.    
 املطلوابت 

 املطلوابت املتداولة
   3.993.370.538    0.169.039.559  30 ستحق للموردين واملقاولنيامل 
   1.282.144.314    7.626.277.929  31 مستحقة ومصاريفأرصدة دائنة أخرى  
   555.020.030    3.192.829.634  34 دفعات مقدمة من الزابئن 
   4.654.410.010    695.815.77931.  35 خمصص ضريبة الدخل 

   32.083.353.296    05.345.940.777   جمموع املطلوابت املتداولة  

 تداولةاملاملطلوابت غري 
   37.799.018.619    57.991.678.895  36 طويلة األجل – ذات عالقةأطرام  –ذمم دائنة  
   37.799.018.619    57.991.678.895   تداولةاملجمموع املطلوابت غري   

   08.282.189.715    81.319.603.670   جمموع املطلوابت  
 حقوق املسامهني

   9.762.222.222    9.762.222.222  37 واملدفوع  املكتتب به رأس املال
   0.615.722.768    0.615.722.768  38 قانوحلالحتياطي اال

   36.202.153.589    60.448.290.907   حمققة  حمتجزة مرتاكمة أرابح
 (  0.736.880.325) ( 42.873.087.567)  خسائر مرتاكمة غري حمققة

    05.699.372.050    308.526.97011.   جمموع حقوق املسامهني 

    51.779.559.987    337.330.307.822   حقوق املسامهنيو املطلوابت جمموع 
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 البادية  إمسنتشركة 
 شركة مسامهة مغفلة عامة

 اآلخر الدخل الشاملو بيان الدخل 
    

  كانون األول  13للسنة املنتهية يف     
  9302     0202   إيضاح 

 ل.س.     ل.س.    
   51.928.934.775    305.014.159.989  39 صايف املبيعات

 (  12.931.074.676) ( 50.295.076.472 ) 02 كلفة البضاعة املباعة

   00.995.642.299    71.319.281.539   جممل الربح 
 (  0.385.977.123) ( 4.811.399.371 ) 03 عموميةدارية و إاريف مص

 (  52.739.511) ( 0.718.959.814 ) 00 حمققة صرمفروقات أسعار 
   79.950.776  ( 18.354.425.460 ) 00 صرم غري حمققةفروقات أسعار 

   1.368.691    93.541.336  01 يرادات فوائدإ
 (  673.757.925) ( 5.470.858.383 ) 04 أعباء متويل

   35.189.332    -    مؤونة مواد متضررةتسوية 
 (  3.665.812 )   -    أصول ومواد متضررةخسارة 
 (  3.634.077) ( 5.306.096 ) 32 املادية ثابتةال للموجودات وتسوايت جردية من استبعاد خسائر

 (   97.622) (  512.222 ) 9 إطفاء مشاريع قيد التنفيذ

   02.380.138.010    00.205.547.689   قبل الضريبة السنةربح 
 (  4.611.119.732) ( 31.750.033.831 ) 35 الدخلمصروم ضريبة 

   35.548.978.500    8.071.115.876   ربح السنة

   -     -    بنود دخل شامل أخرى

   35.548.978.500    8.071.115.876   شاملال الدخل إمجايل
   359.13     84.77   05 السنةربح نصيب السهم من 
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 البادية  إمسنتشركة 
 شركة مسامهة مغفلة عامة

  ريات يف حقوق املسامهنيالتغبيان 
     

  خسائر     أرابح          رأس املال     
  اجملموع     مرتاكمة غري حمققة     حمققة مرتاكمةحمتجزة      قانوحلالحتياطي اال     املكتتب به واملدفوع     
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     

   32.352.393.712  (  0.796.814.883)   0.563.560.189    605.464.000    9.762.222.222  0239كانون الثاحل   3الرصيد كما يف 
  35.548.978.500    79.950.776    35.469.205.746    -     -    إمجايل الدخل الشامل

  -     -   ( 0.232.016.546)   0.232.016.546    -   9023ختصيص احتياطي قانوحل عن عام 

  05.699.372.050  (  0.736.880.325)   36.202.153.589    0.615.722.768    9.762.222.222  0239كانون األول   13الرصيد كما يف 
  8.071.115.876  (  18.354.425.460)   46.407.743.118    -     -    إمجايل الدخل الشامل

  308611.970.52.  (  42.873.087.567)   60.448.290.907    0.615.722.768    9.762.222.222  0202كانون األول   13الرصيد كما يف 
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 البادية  إمسنتشركة 
 شركة مسامهة مغفلة عامة
  بيان التدفقات النقدية

    
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف       
  9302     0202   إيضاح   
 ل.س.     ل.س.      

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
   02.380.138.010    00.205.547.689   السنةربح  

   التشغيلية األنشطة الناتج عند وصول إىل صايف النقتعديالت لل
 (  038.442.313)   14.845.684.412   صرم أسعارفروقات  
   975.036.726    3.010.536.326  32 هالكات ستاال 
   3.471.294    4.190.665  33 اإلطفاءات 
   3.634.077    5.306.096  32 وتسوايت جردية للموجودات الثابتة املادية استبعادمن  خسائر 
    97.622     512.222  33 إطفاء مشاريع قيد التنفيذ 
   0.399.194    3.401.493.769   املستحقة األساسينياملسامهني قرض  فوائد 

     59.517.088.955    02.944.479.370   
   448.034.915  ( 32.474.526.119 )  دفعات مقدمة للموردين واملقاولنييف النقص )الزايدة( /  
 (  36.106.383.411) ( 17.265.006.118)  الزايدة يف املخزون 
 (  389.603.176) ( 53.323.117)  خرىأرصدة مدينة أيف  الزايدة 
 (  7.945.340)   196.497.243   املستحق للموردين واملقاولني يف)النقص(  / الزايدة 
   515.365.039    1.320.040.226   يف األرصدة الدائنة األخرى واملصاريف املستحقةالزايدة  
 (  36.919.677)   815.627.420   يف دفعات مقدمة من الزابئن)النقص( /  الزايدة 
 (  491.632.160) ( 152.82864.60.)  ضريبة مدفوعة 

     4.891.563.116    51.991.2426.33   التشغيلية األنشطةلناتج عن ا صايف النقد
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 شركة إمسنت البادية 
 شركة مسامهة مغفلة عامة

 بيان التدفقات النقدية / اتبع
  

  كانون األول  13للسنة املنتهية يف       
  9023     0202   إيضاح   
 ل.س.     ل.س.      

   :االستثماريةاألنشطة من  ةالنقدي اتالتدفق
 (  3.083.589.766) ( 3.495.269.108 ) 9 التنفيذ قيد إضافات إىل مشاريع 
 (  3.853.107.293) ( 7.772.242.753 ) 32 موجودات اثبتة مادية إضافات إىل 
 (  7.883.590) ( 01.712.606 ) 33 ات إىل موجودات اثبتة غري ماديةإضاف 
   4.752.222    -    متحصالت من بيع أصول اثبتة 

 (  1.316.248.449) ( 9.088.842.725 )  االستثمارية األنشطة املستخدم يف صايف النقد
 :من األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية 

   339.946.752    -    زايدة يف التمويل من أطرام ذات عالقة 
 (  06.297.702) ( 031.222.222 )  تسديد قروض اطرام ذات عالقة 
  -   ( 1.094.844.507)  قروض أطرام ذات عالقةتسديد فوائد  
   663.628.318    8.487.867.489   املسامهني األساسينيفوائد مرمسلة على قرض  

   755.457.368    604.982.200.9   األنشطة التمويليةالناتج عن  صايف النقد

 (  1.913.354)   168.710.864   فروقات أسعار صرم النقد ومايوازي النقد
   0.529.218.923    7.731.928.363    يف الصندوق ولدى املصارمالنقد يف الزايدة  صايف

   0.912.842.032    5.419.879.333  5 يف الصندوق ولدى املصارم كما يف أول السنةنقد ال

   5.419.879.333    31.351.787.070  5 آخر السنةكما يف يف الصندوق ولدى املصارم  النقد 
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 البادية  إمسنتركة ش
 شركة مسامهة مغفلة عامة

 املالية  البياانتحول إيضاحات 
 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف 

  
 

 الشركةونشاط موضوع   -3

انون قحبسب  0226حزيران  3بتاريخ  0465أتسست مبوجب قرار رائسة جملس الوزراء رقم مغفلة عامة البادية هي شركة مسامهة  إمسنتشركة 
 و االستثمارأ الفعلي نتاجإللدخل ملدة مخس سنوات من اتريخ بدء ااوتعديالته والذي يعفي الشركة من ضريبة  3993لعام  32االستثمار رقم 

 . أيهما أقرب

 .0228أيلول  1بتاريخ  8591سجلت الشركة يف السجل التجاري حملافظة ريف دمشق حتت الرقم 

لتصبح مخس سنوات  0229متوز  7الصادر عن مدير عام هيئة االستثمار السورية بتاريخ  0125فرتة إنشاء املشروع مبوجب القرار مت متديد 
 أيهما أقرب. نتاجدء اإلأو اتريخ ب 0233حزيران  3تنتهي بتاريخ 

 .0233أاير  35. كما حصلت الشركة على السجل الصناعي بتاريخ 0227أيلول  04سنة تبدأ يف  05مدة الشركة 

قد أمت املقاول واملتمثل  0233حزيران  7، على شهادة القبول الشرطي اليت تشهد مبوجبها أبنه بتاريخ 0233حزيران  7وقعت الشركة بتاريخ 
قد  البادية. وأن مجيع عمليات تركيب اآلالت والتجهيزات إمسنتاألول العائد لشركة  نتاجعمله يف بناء خط اإل "للمقاوالت CBMI"بشركة 

من العقد. ومن خالل التوقيع على شهادة القبول  32-33جاهزًا لالستالم وذلك وفقًا للمادة رقم  نتاجانتهت وعليه فقد أصبح خط اإل
 انتقلت من مرحلة التشغيل التجريـيب إىل مرحلة التشغيل الفعلي. الشرطي، تعترب الشركة قد

ا أن اليت تشهد مبوجبهالبادية على شهادة القبول النهائي  إمسنتوقعت شركة  0238كانون الثاحل   13وبتاريخ  3-31-32وفقاً  للمادة رقم 
 ا سابقاً بشهادة االلتزام الشرطي.املتعلقة من قبله واملشار إليه التعاقدية املقاول قد أمت مجيع االلتزامات

ن آالت وجتهيزات م نتاجالبورتالندي العادي واألسود واسترياد مجيع املستلزمات الالزمة لفإ مسنتاإل إنتاجغاية الشركة إقامة واستثمار مشروع 
لصناعات املتممة ريع مماثلة أو متممة والقيام ابومعدات وأجهزة وآليات وقطع التبديل الالزمة إلقامة املشروع وتشغيله واملشاركة واملسامهة يف مشا

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

لرية  3.800وقد بلغ سعر اإلغالق للسهم يف السوق  0239تشرين األول  35مت إدراج أسهم الشركة يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ 
 .0202كانون األول   04سورية بتاريخ 

مت انعقاد اهليئة العامة  0202متوز  0بتاريخ  ومت انتخاب جملس اإلدارة األول للشركة. 0228آب  08عقدت اجلمعية التأسيسية للشركة بتاريخ ان
 .0202نيسان  38 الذي انتهت واليته يف السابق د ملدة أربع سنوات ليخلف جملس اإلدارةالعادية للشركة، وقد مت انتخاب جملس إدارة جدي

 
 تطبيق معايري التقارير املالية الدولية -0

 :للشركة املالية القوائم على جوهري أثر عنها ينتج مل تعديالت -أ

 أو 0202 الثاحل كانون يف تبدأ اليت املالية للفرتات املفعول سارية أصبحت واليت التالية واملعدلة اجلديدة الدولية املالية التقارير معايري اتباع مت

 والسنوات للسنة املالية القوائم يف الواردة واإلفصاحات املبالغ على جوهري بشكل تؤثر مل واليت للشركة، املالية القوائم إعداد يف التاريخ، ذلك بعد

 .املستقبلية والرتتيبات للمعامالت احملاسبية املعاجلة على أتثري هلا يكون قد أبنه علماً  السابقة،
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 واملعدلة اجلديدة الدولية املالية التقارير معايري على التعديالت واملعدلة اجلديدة املعايري
(، واملعيار 9التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )

قم للتقارير املالية ر (، واملعيار الدويل 19احملاسيب الدويل رقم )
 ( املتعلقة إبصالح معيار سعر الفائدة7)

حبيث  التحوط مبحاسبة تتعلق معينة متطلبات تعديل على تعمل التعديالت هذه إن
 تستند إليه الذي الفائدة سعر معيار أن افرتاض على املتطلبات تلك املنشآت ُتطبق

نتيجة  يتغري لن التحوط أداة من النقدية والتدفقات املتحوَّطة النقدية التدفقات
 عالقات جلميع إلزامية التعديالت هذه أن كما الفائدة؛ سعر معيار إلصالح
 التعديالت هبذه يُقصد الفائدة؛ ال سعر معيار إبصالح مباشرة تتأثر اليت التحوط

 مل إذا(الفائدة  سعر إصالح معيار عن انشئة أخرى عواقب أي من إعفاء تقدمي
 احملددة تلك غري أخرى التحوط ألسباب حماسبة مبتطلبات تفي التحوط عالقة َتعد
 إفصاحات التعديالت هذه تتطلب ؛)التحوط حماسبة وقف فيجب التعديالت، يف

 التعديالت بتلك اخلاصة ابملنشآت التحوط عالقات أتثر مدى حول حمددة
( 1رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار على تعديل

 األعمال. بتعريف يتعلق فيما "األعمال "اندماج
 (1رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار على األعمال تعريف يف التعديالت إن

 احملددة، املصطلحات ،)أ (امللحق على تغيريات هي
 رقم املالية التقارير إلعداد الدويل للمعيار التوضيحية واألمثلة التطبيق وإرشادات

 .فقط (1)
 :التعديالت هذه إن
 االستحواذ مت اليت واملوجودات األنشطة جمموعة اعتبار يتم حىت أنه توضح 

 وعملية ُمدخالت األقل، على تتضمن، أن جيب فإنه أعمال، أهنا على عليها
 املخرجات؛ على إنشاء القدرة يف كبري حدٍ  معاً اىل تسامهان جوهرية

 السلع على الرتكيز خالل من واملخرجات األعمال تعريف نطاق ُتَضيق 
 التكاليف؛ خفض على القدرة إىل اإلشارة وإزالة للعمالء املقدمة واخلدمات

 كان إذا ما تقييم على املنشآت ملساعدة توضيحية وأمثلة إرشادات تضيف 
 جوهرية؛ عملية على االستحواذ مت قد

 استبدال على قادرين السوق يف املشاركون كان إذا ما تقييم إىل احلاجة تزيل 
 املخرجات؛ إنتاج يف واالستمرار مفقودة عمليات أو مدخالت أي

 كانت إذا ما حول مبسط تقييم إبجراء اختياراًي يسمح تركز اختبار ُتضيف 
 .أعماالً  تعترب ال عليها املستحوذ واملوجودات األنشطة جمموعة

 معايري يف املفاهيمي اإلطار إىل اإلشارات على تعديالت
 إلعداد الدويل املعيار على تعديالت- الدولية املالية التقارير

 األسهم، أساس على املدفوعات (0) رقم التقارير املالية
 اندماج (1) رقم املالية التقارير الدويل إلعداد واملعيار

 الدويل واملعيار األعمال،
املعدنية  املوارد ( استكشام6) رقم املالية التقارير إلعداد

( 34) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل واملعيار وتقييمها،
( 3) رقم الدويل احملاسبة ومعيار التنظيمية، املؤجلة احلساابت

( 8) رقم الدويل احملاسبة ومعيار املالية، البياانت عرض
واألخطاء  التقديرات يف والتغيريات احملاسبية السياسات

 (؛35( و)6و) (0) الدولية املالية التقارير معايري على التعديالت اجملموعة طبَّقت
 اللجنة وتفسريات (؛18( و)17) ( و14( و)8( و)3) الدولية احملاسبة ومعايري
 األرقام ذات التقارير املالية لتفسري الدولية

 ( يف03رقم ) القياسية اتالتفسري  جلنة وتفسري (؛00( و)02( و)39( و)30)
 .احلالية السنة
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املالية  التقارير (14رقم ) الدويل احملاسبة ومعيار احملاسبية،
املخصصات  (17رقم ) الدويل احملاسبة ومعيار املرحلية،

 احملاسبة الدويل ومعيار احملتملة، واألصول احملتملة وااللتزامات
تفسريات  جلنة وتفسري امللموسة، غري األصول (18) رقم

 اخلدمة، امتياز ترتيبات (30) رقم الدولية املالية التقارير
( 39املالية رقم ) للتقارير الدولية املعايري تفسريات وتفسري جلنة

 جلنة وتفسري امللكية، حقوق أبدوات املالية إطفاء االلتزامات
 تكاليف (02) رقم املالية للتقارير الدولية تفسريات املعايري

 جلنة وتفسري سطحي، ملنجم اإلنتاج يف مرحلة التجريد
 معامالت (00)رقم  املالية للتقارير املعايري الدولية تفسريات
 جلنة وتفسري املسبقة، األجنبية واالعتبارات العمالت

 - امللموسة غري ( األصول10) رقم القياسية التفسريات
 فيما تلك التصرحيات لتحديث اإللكرتوحل املوقع تكاليف

 حال أو، يف اإلطار، من واالقتباسات ابإلشارات يتعلق
 املفاهيمي، توضيح اإلطار من خمتلف إصدار إىل اإلشارة

 .ذلك
( ومعيار احملاسبة 3تعديالت على معيار احملاسبة الدولية رقم )

 ( املتعلقة بتعريف "املادية".8الدولية رقم )
 

 :للتعريف اجلديد جديدة جوانب ثالثة إىل اخلصويم وجه على اإلشارة جتدر
 أن إال أو حتريفها، املعلومات حذم على فقط احلايل التعريف التعتيم. ركز 

 ميكن مبعلومات املعلومات اجلوهرية إلهبام يكون قد أنه إىل َخُلص اجمللس
 التعريف، يف جديد التعتيم أن مصطلح من الرغم وعلى .مماثل أتثري حذفها

 احملاسبة ( معيار3رقم ) الدويل احملاسبة من معيار جزءاً  ابلفعل كان أنه إال
 .أ 3.12 الدويل

 احلايل أتثري. أشار التعريف هلا يكون قد أنه – املعقول حدود يف- املتوقع من 
 يتطلب أنه على يُفهم أنه قد اجمللس شعر والذي "أتثري هلا يكون قد" إىل

 قرارات أتثري على له "يكون قد" شيء تقريًبا أي أن إذ املعلومات، من الكثري
 .بعيدة ذلك احتمالية كانت وإن حىت القوائم املالية مستخدمي بعض

 الذين "إىل املستخدمني فقط احلايل التعريف أشار .الرئيسيون املستخدمون 
 مراعاة يتطلب وأنه جداً  نطاق واسع على يُفهم قد أنه أيضا اجمللس خيشى
 جيب اليت املعلومات حتديد عند للقوائم املالية احملتملني املستخدمني مجيع

 .عنها اإلفصاح
( 36رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار على تعديالت

بفايروس   املتعلقة اإلجيار ابمتيازات املتعلقة اإلجيار عقود
 (.COVID-19كوروان )

بفايروس   اإلجيار املتعلق امتياز كان إذا ما تقييم من إعفاءً  للمستأجرين التعديل يوفر
 .اإلجيار عقد على تعديالً  ( يعدCOVID-19كوروان )
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 :بعد املفعول سارية وغري الصادرة واملعدلة اجلديدة الدولية املالية التقارير معايري -ب

 املالية القوائم بتاريخ كما بعد املفعول سارية غري لكن الصادرة أدانه الواردة واملعدلة اجلديدة املالية للتقارير الدولية املعايري الشركة تطبق مل
 :يلي كما وتفاصيلها

 للفرتات املفعول سارية واملعدلة اجلديدة املعايري
 بعد أو يف تبدأ اليت السنوية

رقم  املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار على ( )تعديالت0املرحلة ) – الفائدة سعر معيار إصالح
 واملعيار والقياس، املالية: االعرتام ( األدوات19رقم ) الدويل احملاسبة ومعيار املالية، ( األدوات9)

 املالية التقارير إلعداد الدويل واملعيار املالية، األدوات إفصاحات (7) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل
  اإلجيار ( عقود36رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل واملعيار التأمني، عقود (4رقم )
 التقارير إلعداد الدويل املعيار على )تعديالت( 0املرحلة ) – الفائدة سعر معيار يف التعديالت تُقدم
األرقام  ذات املالية التقارير إلعداد الدولية واملعايري (19رقم ) الدويل احملاسبة ومعيار (9رقم ) املالية

 مل التحوط حماسبة أن وتوضح اإلصالح، يتطلبها اليت للتعديالت عملية ( وسيلة36( و)4(و)7)
 بفهم للمستخدمني تسمح اليت اإلفصاحات وإدخال الفائدة سعر معيار إصالح بسبب فقط ُتوقف
 إدارة وكيفية املنشأة له تتعرض الذي الفائدة سعر معيار إصالح عن الناشئة املخاطر ومدى طبيعة
 إىل الفائدة سعر معيار إصالحات من التحول يف املنشأة تقدم إىل ابإلضافة املخاطر لتلك املنشأة

 االنتقال. هلذا املنشأة إدارة وكيفية بديلة، مرجعية معدالت

 0203أول كانون الثاحل 

 إىل ابإلشارة املتعلقة األعمال اندماج (1) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار على تعديالت
 .املفاهيمي اإلطار
 املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار يف املفاهيمي لفإطار قدمي مرجع حتديث على التعديالت تعمل

 كبري حدٍ  إىل املعيار يف املتطلبات تغيري دون (1) رقم

 0200أول كانون الثاحل 

 ابملتحصالت املتعلقة واملعدات واآلالت ( املمتلكات36رقم ) الدويل احملاسبة معيار على تعديالت
 .املقصود االستخدام قبل

 من عائدات أي واملعدات واآلالت املمتلكات بنود من بند أي تكلفة من اخلصم التعديالت حتظُر
 قادرًا على ليكون الالزمة حلالته وهتيئته املوقع إىل األصل ذلك إحضار أثناء املنتجة األصنام بيع

 وتكلفة البنود، هذه بيع بعائدات املنشأة تعرتم ذلك، من وبدالً  .اإلدارة ارأتهتا اليت ابلطريقة التشغيل
 اخلسارة أو الربح يف إنتاجها،

 

 0200أول كانون الثاحل 

 احملتملة واألصول احملتملة وااللتزامات املخصصات (17رقم ) الدويل احملاسبة معيار على تعديالت
 .ابلعقد الوفاء تكلفة- ابلتزامات املثقلة ابلعقود املتعلقة

 أن ميكن ."ابلعقد مباشرة تتعلق اليت التكاليف" تشمل العقد "تنفيذ تكلفة" أن التعديالت حُتدد
 على األمثلة من (العقد هبذا للوفاء إضافية تكاليف إما ابلعقد مباشرة تتعلق اليت التكاليف تكون
 من (العقود بتنفيذ مباشرة تتعلق اليت األخرى التكاليف ختصيص أو) واملواد املباشرة العمالة ذلك

 يف املستخدمة واملعدات واآلالت املمتلكات من لبند االستهالك رسوم ختصيص ذلك على األمثلة
 ) العقد تنفيذ

 0200أول كانون الثاحل 
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 0202-0238 املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري على السنوية التحسينات
  :التالية املعايري على تعديالت إجراء
 للمرة املالية للتقارير الدولية املعايري ( تطبيق3رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار 

 إلعداد الدويل املعيار )أ( من 36الفقرة د ُتطبق اليت التابعة للشركة التعديل يسمح األوىل
بلغ املبالغ استخدام خالل من الرتاكمية الرتمجة فروق بقياس (3رقم ) املالية التقارير

ُ
 عنها امل

 .الدولية املالية التقارير عايريم إىل األم الشركة انتقال اتريخ بناًء على األم، الشركة من
 اليت الرسوم التعديل يوضح- املالية ( األدوات9رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار 

 إلعداد الدويل املعيار من 1.1.6ب  الفقرة " يف%32اختبار" تطبق عندما املنشأة تتضمنها
 املنشأة تتضمن .مايل ابلتزام االعرتام سيُلغى كان إذا ما تقييم ( يف9رقم ) املالية التقارير

 اليت الرسوم ذلك يف مبا واملقرض، املقرتض( (املنشأة بني املستلمة أو املدفوعة الرسوم فقط
 .اآلخر عن نيابة املقرض أو املنشأة تستلمها أو يدفعها

 املثال على التعديل يزيل-اإلجيار عقود (36رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار 
 سداد توضيح (36رقم ) املالية للتقارير الدويل للمعيار املصاحب (31رقم ) التوضيحي

 حوافز مبعاجلة يتعلق فيما حمتمل ارتباك أي حل أجل من اإلجيار عقد لتحسينات املؤجر
 .املثال هذا يف اإلجيار هبا حوافز توضيح مت اليت الكيفية بسبب تنشأ قد اليت اإلجيار

 من (00الفقرة ) يف الوارد املطلب التعديل يلغي- الزراعة (43رقم ) الدويل احملاسبة معيار 
 قياس عند الضريبية النقدية التدفقات الستبعاد ( للمنشآت43رقم ) الدويل احملاسبة معيار
 احلالية. القيمة تقنية ابستخدام احليوي لألصل العادلة القيمة

 0200أول كانون الثاحل 

 املطلوابت على بتصنيف املتعلقة املالية البياانت ( عرض3) رقم الدويل احملاسبة معيار على تعديالت
 متداولة غري أو متداولة أهنا

 ما حتديد على املنشأة مساعدة خالل من املتطلبات تطبيق يف االتساق تعزيز إىل التعديالت هتدم
 مؤكد غري تسوية اتريخ هلا اليت املايل املركز قائمة يف األخرى واملطلوابت الديون تصنيف كان جيب إذا

 .متداولة غري واحد( أو عام خالل السداد مستحقة تكون أن حيتمل أو مستحقةمتداولة ) على أهنا

 0201أول كانون الثاحل 

من  املؤقت اإلعفاء متديد التأمني ( عقود4رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار على تعديالت
 (9) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار تطبيق

 املالية رقم التقارير إلعداد الدويل املعيار يف املؤقت لفإعفاء احملدد الصالحية انتهاء اتريخ التعديل يغري
 من الشركات يُطلب حبيث املالية، األدوات (9) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار تطبيق من (9)

 أول كانون بعد أو يف تبدأ اليت السنوية للفرتات (9) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار تطبيق
 .0201الثاحل 

 0201أول كانون الثاحل 

 التأمني ( عقود37رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار
للوفاء  احلالية ابلقيمة التأمني مطلوابت قياس (37) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار يتطلب
تكون  أن هدم لتحقيق املتطلبات هذه ُصممت .التأمني عقود جلميع وعرضاً موحداً  قياس هنج ويوفر

( 37رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار حيل .التأمني لعقود املبادئ على وقائمة متسقة حملاسبة
 .0201الثاحل  كانون أول من اعتباراً  التأمني ( عقود4رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار حمل

 0201أول كانون الثاحل 
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 التأمني عقود (37) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار على تعديالت
حتديدها  مت اليت التنفيذ وحتدايت املخاوم معاجلة (37رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار يُعدل
 وتشمل التغيريات 0237عام يف التأمني عقود (37) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار نشر بعد

 :يلي ما الرئيسية
 الفرتات  إىل عامني ( ملدة37) رقم املالية للتقارير ي الدول للمعيار املبدئي التطبيق اتريخ أتجيل

 .0201الثاحل  كانون أول بعد أو يف تبدأ اليت السنوية
 تغطية أتمينية توفر واليت املعيار نطاق من املماثلة والعقود االئتمان بطاقات لعقود إضايف استبعاد 

 .أتمني كبرية خماطر تنقل اليت القروض لعقود النطاق من اختياري استبعاد إىل ابإلضافة
 ذلك  يف مبا للعقود، املتوقعة ابلتجديدات املتعلقة التأمني الستحواذ النقدية ابلتدفقات االعرتام

األعمال  يف هبا املعرتم التأمني القتناء النقدية للتدفقات والتوجيهات االنتقالية املخصصات
 .األعمال اندماج يف املقتناة

 مما املعلومات املالية املرحلية ( يف37) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار تطبيق توضيح 
 املنشأة. مستوى على حماسبية سياسة ابختيار يسمح

 املتعلقة  واخلدمات االستثمار عائد خدمة إىل املنسوب التعاقدي اخلدمة هامش تطبيق توضيح
 .املقابلة اإلفصاح متطلبات يف والتغيريات ابالستثمار

 املالية غري واملشتقات هبا احملتفظ التأمني إعادة عقود ليشمل املخاطر ختفيف خيار متديد. 
 املثقلة التأمني عقود خبسائر األويل االعرتام عند تعرتم أن املنشأة من للطلب تعديالت 

 .هبا احملتفظ التأمني إعادة عقود مبكاسب أيًضا تعرتم لكي الصادرة اباللتزامات
 والتزامات أصول بعرض املنشأة تقوم حبيث املايل املركز قائمة يف التأمني لعقود مبسط عرض 

 من بدالً  التأمني عقود حمافظ ابستخدام حتديدها يتم اليت املايل املركز قائمة يف التأمني عقود
 .التأمني عقود جمموعات

 خيار  تطبيق لتاريخ لالنتقال إضايف وختفيف األعمال اندماج النقل عمليات من إضايف إعفاء
 .العادلة القيمة انتقال هنج واستخدام املخاطر ختفيف

 0201أول كانون الثاحل 

 الدويل ومعيار احملاسبة املالية ( البياانت32) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار على تعديالت
 أو بيع مبعاجلة فيما يتعلق (0233) املشرتكة واملشاريع الزميلة الشركات يف االستثمارات (08) رقم

 .املشرتك املشروع أو الزميلة شركته يف واملستثمر من األصول مسامهة

 السراين إىل أجل غريأتجيل اتريخ 
 مسمى. ما يزال التبين مسموحاً به.

ملعايري ا تتوقع اإلدارة تطبيق هذه املعايري والتفسريات والتعديالت اجلديدة يف القوائم املالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد هذه
 وائم املالية للشركة يف فرتة التطبيق األويل.والتفسريات والتعديالت اجلديدة قد ال يكون هلا أي أتثري جوهري على الق

 
 السياسات احملاسبية -1

 إعداد البياانت املالية:

 .IFRS))مت إعداد البياانت املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية 
 أسس اإلعداد:

.س.( العملة الشـــركة وتظهر هذه البياانت ابللرية الســـورية )لمت إعداد البياانت املالية وفقاً ملبدأ الكلفة التارخيية وهي مســـتخرجة من ســـجالت 
  التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد.
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 فيما يلي ملخص ألهم السياسات احملاسبية األساسية املتبعة:

 حتقق اإليرادات  -أ
ملشــاهبة، ايتم قيد اإليرادات ابلقيمة العادلة للمقابل املســتلم أو القابل لالســتالم، بعد ختفيض مردودات املبيعات املقدرة، احلســومات واملؤوانت 

 وجدت. إن
 مبيعات البضاعة

 يتم قيد إيرادات مبيعات البضاعة عند حتقق كافة الشروط التالية:
 ومنافع ملكية البضائع إىل الشاريبتحويل املخاطر اهلامة  قيام الشركة -
 بعالقة إدارية مستمرة إىل احلد املرتبط عادة بوجود امللكية وال ابلرقابة الفعالة على البضائع املباعة عدم احتفاظ الشركة -
 ميكن قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوقة -
 ةشركمن احملتمل أن تتدفق املنافع االقتصادية املرتبطة ابلعملية إىل ال -
 العملية بصورة موثوقة. ميكن قياس التكاليف اليت تكبدت أو سيتم تكبدها يف -

 .مجيع مبيعات الشركة تتم نقداً 
 إيرادات الفوائد 

  .تسجل إيرادات الفوائد دورايً بناًء على أساس املبلغ ومعدل الفائدة الفعلي املطبق

 مشاريع قيد التنفيذ -ب
 أساس الكلفة التارخيية بعد تنـزيل خسارة تدحل القيمة، إن وجدت.تظهر املشاريع قيد التنفيذ على 

 األصول الثابتة املادية -ج
ضمن تكلفة املرتاكمة، وخسارة تدحل القيمة، إن وجدت. تتاالستهالكات تظهر األصول الثابتة املادية على أساس الكلفة التارخيية بعد تنـزيل 

 التكاليف اإلضافية اليت تتكبدها الشركة إليصال األصول إىل حالتها التشغيلية.املوجودات املشرتاة، كلفة الشراء زائد 
 يبدأ استهالك هذه األصول عندما تصبح جاهزة لغاايت إستعماهلا.

 جيري استهالك األصول الثابتة املادية بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار املقدرة لألصول املعنية كالتايل:
  سنة  

 32-5  نقلالآليات 

 4  معدات تقنية وإلكرتونية أخرىأجهزة كمبيوتر و 
 32-5  مفروشات ومعدات مكتبية

 05-5  املصنع احلمب
 02-0  معدات املصنع

ي وطريقة االستهالك. يعرتم نتاجمايل تقوم الشركة مبراجعة القيم الدفرتية لألصول الثابتة وقيمة النفاية يف هناية العمر اإل بيان وضعيف اتريخ كل 
والفرتات  ةابلفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات يف فرتة مراجعة التقديرات والفرتات الالحقة إذا كانت إعادة التقييم تؤثر على الفرتة احلالي

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

 .خراآل الدخل الشاملو بيان الدخل أو اخلسارة يف 

 األصول الثابتة غري املادية -د

ملرتاكم وخسائر تدحل القيمة طفاء اتظهر األصول الثابتة غري املادية اليت حتدد عمرها الزمين على أساس سعر الكلفة ابللرية السورية بعد تنـزيل اإل
  وجدت.املرتاكمة، إن 
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يف قيمتها يف  األصول الثابتة غري املادية اليت مل يتحدد عمرها الزمين يتم مراجعة التدحل يف قيمتها يف اتريخ البياانت املالية ويتم تسجيل أي تدحل
 .خرالدخل الشامل اآلو بيان الدخل 

 التدحل يف قيمة األصول الثابتة املادية وغري املادية -ه

 علىدل ييف اتريخ كل بيان وضع مايل تقوم الشركة مبراجعة القيم احلالية للموجودات املادية وغري املادية لتحديد فيما إذا كان هنالك أي مؤشر 
ة اديملاخنفاض يف قيمة املوجودات. إن وجد، يتم تقدير القيمة املسرتدة للموجودات لكي يتم حتديد مدى اخلسارة. تتم مراجعة املوجودات غري ا

 ية غري احملددة بتاريخ بيان الوضع املايل لتحديد فيما إذا كان هنالك أي مؤشر يدل على تدحل قيمتها.نتاجذات احلياة اإل
 املسرتدة هي القيمة األعلى مما يلي: القيمةإن 

ديد القيمة العادلة طبق، لتحالقيمة العادلة اليت تعكس وضـــــــــــع الســـــــــــوق بتاريخ بيان الوضــــــــــــع املايل مطروحاً منها تكلفة البيع حيث ين -
 للموجودات. 

اية القيمة املستخدمة اليت تعادل التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة واملتوقعة من االستمرار يف استعمال األصل ومن القيمة كخردة يف هن -
 احلياة العملية املقدرة لألصل وذلك فيما يتعلق بوحدة توليد النقد حيث ينطبق.

سارة خ إذا كانت القيمة املسـرتدة املقدرة لألصـل أقل من قيمته الدفرتية، يتم خفض القيمة الدفرتية لألصل إىل أن تصل إىل قيمته املسرتدة. إن
 يف والدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان األصل قد مت إعادة تقييمه ويف هذه احلالة فإن خسارة االخنفاضبيان الدخل اخنفاض القيمة تسجل يف 

 القيمة تعامل كاخنفاض يف إعادة التقييم.
ــــــــــــــــى إىل مت الحقاً عكس خســـارة اخنفاض القيمة، يتم زايدة القيمة الدفرتية لألصـــل إىل أن تصـــل يف حال  تكون أاّل  القيمة املقدرة املســـرتدة علـ

 القيمة يتم لسابقة. إن عكس خسارة االخنفاض يفالزايدة أعلى من القيمة الدفرتية فيما لو مل يكن هناك اخنفاض يف قيمة األصل يف السنوات ا
والدخل الشامل اآلخر إال إذا كان األصل قد مت إعادة تقييمه ويف هذه احلالة فإن عكس خسارة االخنفاض يف القيمة بيان الدخل تسـجيله يف 

 .تعامل كزايدة يف إعادة التقييم

 املؤوانت -ـو

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

 املوجودات واملطلوابت املالية -ز
 يتم االعرتام ابملوجودات واملطلوابت املالية يف بيان الوضع املايل حني تصبح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لألدوات املالية.

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

 الضرائب -ح

بة الدخل يف البياانت السورية، مل تشكل الشركة مؤونة لضريتقوم الشركة ابحتساب الضريبة وفقًا للقوانني واألنظمة املرعية يف اجلمهورية العربية 
وتعديالته  3993لسنة  32كون الشركة مشمولة بقانون االستثمار رقم   اتريخ انتهاء فرتة اإلعفاء الضرييب 0238أاير  35املالية حىت اتريخ 

والذي منح الشركة إعفاء ملدة سبع سنوات بدأت من  0235تشرين الثاحل  06اتريخ  3724وقرار جملس إدارة هيئة االستثمار السورية رقم 
 .0233أاير  35ريخ ات 3على السجل الصناعي اجلزئي رقم  وحصول الشركةاتريخ انتهاء فرتة التأسيس 

تشـــــرين األول  3اتريخ  53التشـــــريعي رقم  واملعدل ابملرســـــوم 0221لعام  04يتم تشـــــكيل خمصـــــص ضـــــريبة الدخل وفقاً ألحكام القانون رقم 
وجب ة. مبابملائة مبا فيها مجيع اإلضافات عدا اإلضافة لصاحل اإلدارة احمللي 00عدل والذي حدد ضـريبة الدخل على األرابح الصافية مب 0226
استفادت الشركة من حسم ديناميكي بنسبة ثالث درجات كون املنشأة  0226تشرين األول  3اتريخ  53من املرسـوم التشـريعي رقم  5املادة 

  مسجلني ابلتأمينات االجتماعية.  عامالً  352تستخدم أكثر من 
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 حتويل العمالت األجنبية -ط

مبا فيها اإليرادات واملصاريف، تسجل حسب سعر الصرم املعمول به بتاريخ العملية. إن  ،ريةإن العمليات اجلارية بعمالت غري اللرية السو 
وضع املايل لأرصدة األصول واملطلوابت املالية احملمولة بتلك العمالت يعاد حتويلها إىل اللرية السورية وفق أسعار الصرم السائدة يف اتريخ بيان ا

ل يف لية اليت تقاس ابلتكلفة التارخيية ال يتم حتويلها. إن فروقات الصرم الناجتة عن هذا التحويل تسجأما أرصدة املوجودات واملطلوابت غري املا
 . بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر

 أسعار العمالت اجلارية كانت على النحو التايل:
  كانون األول  13كما يف     
    0202   9023  
 ل.س.   ل.س.    
  37.416   3.056  دوالر أمريكي 3
 09.488   17.3.511  يورو 3
  74.338   24.140  درهم إمارايت 3
 09.2   81.2  ةلبنانيلرية  3
  08.336   91.114  ريـال سعودي 3

، يتم فصل فروقات أسعار الصرم غري احملققة يف بند 0235شباط  35اتريخ  30املالية السورية رقم  واألسواق على تعميم هيئة األوراق بناءً 
 حقوق املسامهني. التغريات يف وبيان بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر منفصل ضمن

 اشرتاكات التأمينات االجتماعية -ي

ات نتظم اشرتاكات التأمينات عن موظفيها إىل املؤسسة. متثل هذه املسامهإن الشركة مسجلة يف مؤسسة التأمينات االجتماعية وتسدد بشكل م
واجبات الشركة جتاه موظفيها فيما خيص تعويض هناية اخلدمة وابلتايل سوم حيصل املوظفون على هذا التعويض من مؤسسة التأمينات 

 يض هناية اخلدمة.االجتماعية. ليس على الشركة أي التزامات أخرى جتاه موظفيها فيما يتعلق بتعو 

 املخزون -ك

األعباء و يظهر املخزون على أساس الكلفة أو قيمة املردود الصايف أيهما أقل. تتضمن الكلفة املواد املباشرة وحيث ينطبق اليد العاملة املباشرة 
ثل قيمة املردود الصايف طريقة املتوسط املرجح. متنفاقها إليصال املخزون إىل مكانه وحالته احلاليني. يتم احتساب الكلفة ابتباع إاألخرى اليت مت 

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

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

 النقد يف الصندوق ولدى املصارم -ل

 .ملصارم واستحقاقاهتا األصلية ثالثة أشهر أو أقلهو النقد واألرصدة لدى ا
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 واالفرتاضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة حماسبية أحكام - 4
 غري الدفرتية للموجودات واملطلوابت ابلقيمة 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 مصادر من املتوفرة

 .واالفرتاضات التقديرات هذه عن الفعلية النتائج ختتلف
تقديرات لتتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشكل دوري. يعرتم ابلفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات احملاسبية يف الفرتة اليت تراجع فيها ا

احلالية وفرتات  فرتات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على الفرتةوذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حصرايً على هذه الفرتة، أو يف فرتة املراجعة و 
 .الحقة

 املصادر األساسية لعدم اليقني يف التقديرات:

 :ألصول الثابتة املادية وغري املاديةية لنتاجاألعمار اإل -
قيمة النفاية يف االســــتهالك املطبقة واإلطفاء و ية املقدرة لألصــــول الثابتة املادية وغري املادية وطريقة نتاجتقوم الشــــركة مبراجعة األعمار اإل

 ي لألصل يف هناية كل دورة مالية.نتاجهناية العمر اإل

 قيمة املوجودات وتكوين املؤوانت الالزمة: تدحل  -

اإلدارة، ال  . ابعتقادصـــــــوليف ظل الظروم الراهنة اليت متر هبا اجلمهورية العربية الســـــــورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االســـــــرتدادية لأل
 توجد مؤشرات لتكوين مؤوانت تدحل إضافية.

 :مبدأ االستمرارية  -

قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشــــــــركة على االســـــــــتمرار يف العمل على أســــــــاس مبدأ االســـــــــتمرارية. اعتمدت اإلدارة يف تقييمها على 
ني ن الشركة متتلك املوارد الكافية لالستمرار ابلعمل يف املدى املستقبلي املنظور. كما أن املسامهإجمموعة من املؤشرات املالية والتشغيلية. 

ما ك ملتزمون بتزويد الشـركة ابلدعم الالزم لضـمان استمراريتها ابلعمل يف املدى املستقبلي املنظور حسب مبدأ االستمرارية. األسـاسـيني
تظهر فيها إمكانيتها وقدرهتا على االستمرار كمنشأة عاملة. بناًء عليه فقد مت  0203م خطة عمل وموازنة تقديرية لعاوضـعت الشـركة 

 إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية.
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 النقد يف الصندوق ولدى املصارم -5
ارات قصرية األجل استثموالودائع حتت الطلب و  لدى املصارم يتضمن النقد يف الصندوق ولدى املصارم حساب الصندوق واحلساابت اجلارية

ثالثة  إىلر ودائع لدى املصارم قصرية األجل تستحق خالل شهمن النقد دون أن تتأثر قيمتها و  ذات سيولة عالية ميكن حتويلها إىل مبلغ حمدد
 :هي كالتايلأشهر و 

   9023كانون األول   13كما يف    0202كانون األول   13كما يف   
  القيمة املقابلة   العملة األصلية   القيمة املقابلة   العملة األصلية  
 ل.س.      ل.س.      

  النقد يف الصندوق
  32.135.318     395.034.598    لرية سورية 
  1.711.635   8.562  3.123.036   3.216 دوالر أمريكي 
  3.325.489   0.064  8.763.676   5.734 يورو 
     025.077.492     35.354.040  

 لدى املصارمحساابت جارية 
  5.050.832.260     7.110.902.208    لرية سورية 
  4.995.755   33.454  34.111.281   33.430 كييدوالر أمر  
  366.340.587  142.054  536.205.814  116.513 يورو 
   776.465  0.690.528  3.132.258  3.577.528 لرية لبنانية 
     7.864.589.221     5.404.704.869  

 ودائع قصرية األجل
  -      5.281.902.779    لرية سورية 
     5.281.902.779      -  
     31.351.787.070     5.419.879.333  
 
 ملقاولنياو  للمورديندفعات مقدمة  -6

 يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  13كما يف     
    0202   3902  
 ل.س.   ل.س.   

  0.818.504.098  33.571.255.382 وقطع غيار وليةمواد أ ومورد
  42.181.513  027.903.674  دائنون متنوعون لقاء خدمات –دفعات مقدمة 

  49.043.704  54.310.282   مقاول بناء
  315.781.256  3.721.112.234   موردو خدمات

   31.518.418.948  1.261.910.629  
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 املخزون -7

 يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  13كما يف     
    0202   9023  
 ل.س.   ل.س.    

  30.212.565.874  11.387.151.526  مواد قيد التصنيع
  823.476.577  899.446.821   إمسنت

  151.829.636  3.047.517.649  مواد تعبئة وتغليف
  0.038.379.415  5.168.252.007   قطع غيار

  6.406.870.704  39.504.318.810   وقود ومواد حمركة
  7.220.540.284  5.639.442.903   أوليةمواد 

  6.947.220  4.516.528   متفجرات
  325.896.476  363.233.682  مواد تشحيم وزيوت

   66.233.536.306  08.946.089.788  
 
 أرصدة مدينة أخرى -8

 يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  13كما يف     
    0202   9023  
 ل.س.   ل.س.    

  147.113.823  462.387.381  مقدماً  ةمدفوع ومصاريفإجيارات أتمينات و 
  83.012.407  36.521.058  دفعات مقدمة للموظفني

  9.805.898  9.805.898  ضريبة دخل مدفوعة مقدماً 
   934.601   934.601  ماليةاستثمارات 

  36.811.652  39.826.774  أرصدة مدينة متنوعة

   527.017.716  456.316.199  

ح فروقات أسعار ابإلضافة إىل ضريبة أراب متثل ضريبة الدخل املدفوعة مقدماً الدفعات املقدمة إىل إدارة اجلمارك عند ختليص مستوردات الشركة
 وسيتم إعادة هذه املبالغ للشركة عن طريق خصمها من مبلغ الضريبة عند تسديدها.، الصرم عن أعوام سابقة

 ديون ممنوحة للموظفني بدون فوائد.سلف عمل و  متثل دفعات مقدمة للموظفني
ة إمداد للتجارة من رأمسال الشركة، مل تزاول شرك %99ميثل بند استثمارات مالية قيمة استثمار يف شركة إمداد للتجارة أوم شور ش.م.ل بنسبة 

 .ئم املاليةاأي نشاط جتاري حىت اتريخ إعداد هذه القو 
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 ع قيد التنفيذير امش  -9
املشاريع كة بند حر لخص تت. ويتضمن قيمة األعمال املنفذة يف املوقع عن طريق املقاولني، مسنتاإليتكون هذا البند من رصيد تكلفة بناء معمل 

 كما يلي:قيد التنفيذ  
  كانون األول 13كما يف     
    0202   9302  
 ل.س.   ل.س.    

  834.503.015  317.784.191  الرصيد يف أول السنة
  3.083.589.766  3.495.269.108  إضافات خالل السنة

 ( 3.958.009.228) ( 3.097.182.967)  (32)إيضاح  حتويالت إىل أصول اثبتة
 (  97.622) (  512.222)   إطفاءات

  317.784.191  114.940.754  يف آخر السنةالرصيد 
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 موجودات اثبتة مادية  -32

 يتكون هذا البند مما يلي:
  مفروشات   ومعداتأجهزة كمبيوتر       
  اجملموع   معدات املصنع   مباحل املصنع   مكتبية ومعدات   وإلكرتونية أخرىتقنية    آليات النقل   

 ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.     ل.س.    ل.س.   الكلفة التارخيية
   39.174.788.072    31.192.609.031    5.462.487.515    83.265.055    016.531.478    026.290.789  0239كانون الثاحل   3الرصيد يف 

   3.853.107.293    3.482.456.937    35.551.055    47.585.971    334.358.446    391.570.522  إضافات السنة 
  3.958.009.228    3.649.558.508    128.672.482    -     -     -   (9ت من مشاريع قيد التنفيذ )إيضاح حتويال

   (  3.909.486) ( 3.905.361)   -     -   (  4.101)   -   إطفاء موجودات اثبتة مادية
  (  7.794.031)   -     -     -   (  977.734) ( 6.836.499) استبعاد موجودات اثبتة مادية 

  (   02.033.292) ( 39.345.701)   -   ( 3.426.905) (  820.475)   3.344.211  تسوايت جردية
   01.354.429.582    36.499.571.770    5.784.733.072    307.044.121    148.887.430    191.990.801  0239كانون األول  13الرصيد يف 

   7.772.242.753    7.395.567.702    8.729.522    353.430.923    365.680.919    048.667.693  إضافات السنة 
  3.097.182.967    346.625.155    3.317.949.630    30.806.222    -     -   (9)إيضاح ت من مشاريع قيد التنفيذ حتويال

   (   38.452.222) ( 38.452.222)   -     -     -     -   إطفاء موجودات اثبتة مادية
  (    4.654.038)   -     -     -   ( 4.654.038)   -   استبعاد موجودات اثبتة مادية 

  (   31.051.121) ( 32.756.036)   -   ( 667.7933.) (  725.402)   -   تسوايت جردية
   10.385.471.777    01.830.542.613    6.913.172.180    089.693.517    529.032.731    640.662.534  0202كانون األول   13الرصيد يف 

 ستهالكات املرتاكمةاال
  (   6.471.983.976) ( 4.507.604.963) ( 3.726.496.072) ( 16.447.459) ( 308.592.941) ( 74.800.141) 0239 الثاحلكانون   3الرصيد يف 

  (   975.036.726) ( 615.023.976) ( 038.182.507 ) ( 39.836.735) ( 57.866.740) ( 41.952.746) اإلضافات، أعباء السنة
    4.909.921    -     -     -      758.237    4.373.886  ماديةاستبعاد موجودات اثبتة 

   36.733.301    34.713.575    -      983.865     997.681    -   تسوايت جردية
  (   7.407.557.656) ( 5.348.295.160) ( 3.904.876.797) ( 55.080.129) ( 384.723.985) ( 334.623.021) 0239كانون األول   13الرصيد يف 

  (   3.010.536.326) ( 821.507.290) ( 017.477.778 ) ( 11.227.279) ( 83.627.857) ( 76.896.122) اإلضافات، أعباء السنة
   4.121.546    -     -     -     4.121.546    -   استبعاد موجودات اثبتة مادية

   8.477.679    7.381.842    -      784.866     528.971    -   تسوايت جردية
  (   8.647.090.517) ( 5.944.418.634) ( 0.360.154.575) ( 87.524.500) ( 063.497.101) ( 393.497.521) 0202كانون األول  13الرصيد يف 

 صايف القيمة الدفرتية
  01.518.383.042    37.868.320.237    4.769.235.827    020.387.235    047.731.192    453.361.233  0202كانون األول   13الرصيد يف 
  435.706.853.90    33.153.478.432    1.859.814.471    73.963.994    364.385.407    079.193.602  0239 كانون األول  13الرصيد يف 
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 كما يلي: مصاريف االستهالكتم توزيع ي 
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف    

  0202   9023  
  ل.س.   ل.س.  

  905.493.696  3.348.707.394 ( 02كلفة البضاعة املباعة )إيضاح رقم 
  49.705.232  81.788.930  (03)إيضاح رقم  مصاريف إدارية وعمومية

 3.010.536.326  975.036.726  
 
 موجودات اثبتة غري مادية -33

 يتكون هذا البند مما يلي:
  ل.س.     

 الكلفة التارخيية:
  300.529.166     0239الثاحل كانون   3الرصيد كما يف 

   7.883.590     إضافات
  312.192.958     0239كانون األول   13الرصيد كما يف 

   01.712.606     إضافات
  354.303.584     0202كانون األول   13الرصيد كما يف 

 اإلطفاءات:
 (   302.010.323)    0239كانون الثاحل   3الرصيد كما يف 

 (   3.471.294)    أعباء السنة
 (   303.725.395)    0239كانون األول   13الرصيد كما يف 

 (   4.190.665)    أعباء السنة
 (   306.297.862)    0202كانون األول   13الرصيد كما يف 

 صايف القيمة الدفرتية:

  08.201.704     0202كانون األول   13الرصيد كما يف 

  8.685.761     9023كانون األول   13الرصيد كما يف 

 تم توزيع مصاريف اإلطفاءات كما يلي:ي
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف    

  0202   9023  
  ل.س.   ل.س.  

   817.987  0.441.079 ( 02كلفة البضاعة املباعة )إيضاح رقم 
   615.327  3.949.186 ( 03مصاريف إدارية وعمومية )إيضاح رقم 

 4.190.665  3.471.294  
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 املستحق للموردين واملقاولني  -03

 يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  13كما يف   
  0202   3902  
 ل.س.   ل.س.  

  3.609.637.168  3.889.732.655 أولية وقطع غيارموردو مواد 
  02.153.207  038.201.371 البناء مقاولو

  84.862.632  021.939.241 استحقاقات أخرى 
  056.141.531  57.566.688 موردو خدمات

 0.169.039.559  3.993.370.538  
 

 مستحقة ومصاريفأرصدة دائنة أخرى  -13

 البند مما يلي: هذايتكون 

  كانون األول 13كما يف   
  0202   3902  
 ل.س.   ل.س.  

  3.070.574.897  3.070.574.897 مؤونة مواجهة أعباء حمتملة
  374.665.443  3.598.357.032 املستحقة املسامهني األساسينيفوائد قرض 

  043.101.495  408.945.250 ضرائب اإلنفاق االستهالكي 
  63.987.748  63.987.748 بضرائب اإلنفاق االستهالكياحتياطي رسم اإلدارة احمللية املتعلقة 

  004.243.392  726.807.920 (3) مستحقة رسوم استخراج
  533.834.018  0.117.937.583 خمصص شؤون املوارد البشرية

  05.122.222  67.922.222 أتعاب مهنية مستحقة
  48.422.930  029.261.730 رسوم تعاقدية مستحقة

  30.393.822  01.412.788 مستحقةمصاريف تنقالت 
  317.645.441  12.608.111 مصاريف تشغيل حمطة الطاقة املستحقة

  -   5.497.655 مستحقة وحتميل إمسنت مصاريف تعبئة
  39.621.522  78.608.642 مستحقة مصاريف نقل مواد أولية وكلنكر

  91.640.821  126.068.417 مستحقة رواتب
  001.352.434  143.858.839 مستحقةوأتمينات اجتماعية ضرائب 

  6.632.222  30.985.222 مصاريف اتصاالت وكهرابء مستحقة
  07.190.051  301.426.315 خمتلفةأرصدة دائنة 

 7.626.277.929  1.282.144.314  

 لرية سورية/ طن(.  152وابزلت لرية سورية/ طن  152ومة لقاء املواد املستخرجة )كلس رسوم اإلستخراج هي مصاريف مدفوعة للحك( 3)
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 دفعات مقدمة من الزابئن -43

 .إمسنت وكلنكرمبيعات  مقابل 0239و 0202كانون األول   13البند دفعات مقدمة من الزابئن كما يف  هذاميثل 
 

 الدخل ضريبة خمصص -53
نة للقوانني واألنظمة املرعية يف اجلمهورية العربية السورية، مل تشكل الشركة مؤو (، تقوم الشركة ابحتساب الضريبة وفقًا 1كما جاء يف اإليضاح )

لسنة  32كون الشركة مشمولة بقانون االستثمار رقم   اتريخ انتهاء فرتة اإلعفاء الضرييب 0238أاير  35لضريبة الدخل يف البياانت املالية حىت اتريخ 
والذي منح الشركة إعفاء ملدة سبع سنوات  0235تشرين الثاحل  06اتريخ  3724وتعديالته و قرار جملس إدارة هيئة االستثمار السورية رقم  3993

 .0233أاير  35اتريخ  3بدأت من اتريخ انتهاء فرتة التأسيس و حصول الشركة على السجل الصناعي اجلزئي رقم 

 0226تشرين األول  3اتريخ  53و املعدل ابملرسوم التشريعي رقم  0221لعام  04يتم تشكيل خمصص ضريبة الدخل وفقاً ألحكام القانون رقم 
من  5احمللية. مبوجب املادة ابملائة مبا فيها مجيع اإلضافات عدا اإلضافة لصاحل اإلدارة  00عدل والذي حدد ضريبة الدخل على األرابح الصافية مب

استفادت الشركة من حسم ديناميكي بنسبة ثالث درجات كون املنشأة تستخدم أكثر من  0226تشرين األول  3اتريخ  53املرسوم التشريعي رقم 
 بة وذلك كما يلي:لضريمسجلني ابلتأمينات االجتماعية. يتم إخضاع نتيجة أعمال الفرتة للتعديالت للوصول إىل الدخل اخلاضع ل عامالً  352

 
  كانون األول 13للسنة املنتهية يف   
  0202   9023  
  ل.س.   ل.س.  

   02.380.138.010    00.205.547.689  ربح الفرتة قبل الضريبة
  :يضام

   038.182.507    017.477.778  استهالك املباحل 
  -     18.354.425.460  فروقات أسعار صرم غري حمققة 

  :ينزل
 ( 1.368.691) ( 93.541.336) إيرادات فوائد 
 ( 35.189.332)   -   اسرتداد مؤونة مواد متضررة 
 ( 79.950.776)   -   فروقات أسعار صرم غري حمققة 

   02.120.388.382    62.105.887.831  الربح الضرييب
   %39     %39   نسبة الضريبة

   1.857.435.754    33.463.938.684  صروم الضريبةم
   185.743.575    3.346.393.868  من الضريبة( %32رسوم اإلدارة احمللية )

   185.743.575    3.346.393.868  من الضريبة( %32مسامهة وطنية إلعادة اإلعمار )
   4.608.898.924    31.754.120.402  ضريبة الدخل عن العام احلايل

   4.442.826    -   تكليفات ضريبية عن أعوام سابقة
   -   ( 0.292.627) 9302تسوية خمصص ضريبة الدخل عن عام 

   4.611.119.732    31.750.033.831  للسنةمصروم ضريبة الدخل 
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 تتلخص حركة خمصص ضريبة الدخل كما يلي:
 

  كانون األول 13كما يف   
  0202   9023  
  ل.س.   ل.س.  

   534.720.884    4.654.410.010  الرصيد كما يف بداية السنة
   4.611.119.732    31.754.120.402  مصروم ضريبة الدخل للسنة

 ( 491.632.160) ( 4.606.828.152) تسديدات خالل السنة
  -   ( 2.62790.2) 0239عام ضريبة الدخل عن خمصص تسوية 

   4.654.410.010    31.779.815.695  الرصيد كما يف هناية السنة
 
 ذات العالقةاألطرام  -63

 من املدراء واإلدارة العليا وأعضاء جملس اإلدارة واملسامهني. يتكون هذا البند مما يلي: ذات العالقة األطرامتتألف 
 بنود بيان الوضع املايل: -أ

  كانون األول 13للسنة املنتهية يف   
  0202   9023  

  ل.س.   ل.س.  طويلة األجل – أطرام ذات عالقة –ذمم دائنة 
 األساسينيمتويل من املسامهني 

  30.602.027.735  18.060.446.269 شركة املهيدب القابضة 

  585.519.037  3.770.449.853 القابضة شركة سري إنفست 

  3.456.688.077  6.862.107.006 شركة الزعيم القابضة 

  3.389.280.768  1.629.148.215 شركة الفوزان القابضة 

  3.488.863.610  6.285.767.375 ديب يخشبراهيم إ 
  011.123.543  705.148.256 حممود أمحد زهري شبارق 
  75.385.807  005.997.465 ةأكرم حوري 
  352.173.660  453.995.238 شركة كريسون ش.م.ل أوم شور 
  57.991.678.895  37.799.018.619  
 بنود بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر -ب
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف    
   0202   9023  
  ل.س   ل.س   

  673.757.925  5.470.858.383 (04)إيضاح  األساسينيفوائد على قرض املسامهني 
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 .يورو 3.202.222دوالر أمريكي و 8.358.835مبنح الشركة قرض آخر مؤجل الدفع مببلغ  ساسيوناأل ونقام املسامه 0234خالل عام 

 حتويل حصة شركة مينام أس أي أس يف القرض من الدوالر األمريكي إىل اليورو مع الفوائد املرتتبة عليه. 0235مت خالل عام 

. يورو 3.184.177و  يورو، 3.281.522مبنح الشركة قرضني آخرين مؤجلي الدفع مببلغ  ني األساسينياملسامهعدد من  ، قام0236عام خالل 
 .يورو3.266.814ويورو،  935.477مل يتم حتويل سوى مبلغ 

دوالر  3.760.277يورو و 5.635.852مبنح الشركة ثالثة قروض أخرى مؤجلة الدفع مببلغ  ني األساسينياملسامهعدد من ، قام 0237خالل عام 
 دوالر أمريكي. 3.717.065أمريكي و

دوالر أمريكي، كما مت سداد  35.673.653مبنح الشركة قروض أخرى مؤجلة الدفع مببلغ  األساسيني نياملسامه عدد من ، قام0238عام خالل 
  .كدفعات من القروض السابقة املمنوحة من قبلهم األساسينيدوالر أمريكي ابللرية السورية إىل بعض املسامهني  4.644.564مايعادل ملبغ 

حصتها من أسهم الشركة، مت حتويل حصتها من القرض مع الفوائد املرتتبة عليه  ، تنازلت شركة مينام اس ايه اس القابضة عن0238خالل عام 
 ، وخالل العام احلايل مت حتويل هذه القروض والفوائد التابعة هلا من اليورو إىل الدوالر األمريكي.األساسيني إىل عدد من املسامهني

دوالر أمريكي، كما مت سداد مايعادل  075.222ض آخر مؤجل الدفع مببلغ مبنح الشركة قر  األساسيني نياملسامه ، قام عدد من0239خالل عام 
 كدفعات من القروض السابقة املمنوحة من قبلهم. األساسينيدوالر أمريكي ابللرية السورية إىل بعض املسامهني  50.287مبلغ 

نازل السادة حممد ت ااخلاصة، كمإىل شركة الزعيم القابضة املسامهة املغفلة  زايد الزعيم عن حصته من أسهم الشركةالسيد تنازل ، 0239خالل عام 
 ة إىل شركة كريسون ش.م.ل أوم شور. وشريين وميساء الزعيم وهالل صالحية عن حصتهم من أسهم الشرك

ة ب من القروض السابقة املمنوحاسلرية سورية إىل بعض املسامهني األساسيني كدفعة على احل 031.222.222مت سداد مبلغ  خالل العام احلايل
كانون األول   13طويلة األجل موزعة على الشكل التايل كما يف –أطرام ذات عالقة -هذه القروض ضمن بند ذمم دائنة دمن قبلهم، ومت قي

0202: 
  ما يعادهلا لرية سورية   يورو   دوالر أمريكي   

 
  14.765.699.998  5.868.085  02.535.484 شركة املهيدب القابضة

  4.899.691.224   672.834  1.280.276 شركة الزعيم القابضة
  1.303.960.310   508.978  3.819.841 شركة الفوزان القابضة

  4.232.384.756   401.867  0.675.152 ابراهيم شيخ ديب
  605.514.424   326.037   168.161 حممود أمحد زهري شبارق

  300.094.028  -    97.168  أكرم حورية
  044.588.436  -    716.394 شركة كريسون ش.م.ل. أوم شور

        47.789.956.938  

ى قروض قرر جملس اإلدارة رفع نسبة الفائدة املطبقة عل السابقة،ويل تلك القروض والفوائد خالل الفرتة رًا لعدم متكن الشركة من سداد وحتنظ
كانون   13وتسديد الفوائد املرتاكمة عن كامل القروض للفرتة السابقة وحىت  0202كانون الثاحل   3ابتداًء من  %30إىل  %4.05املسامهني من 

 أساس مؤشرات الوضع االقتصادي.على أن ختضع هذه الفوائد ابلفرتات املستقبلية للمراجعة الدورية على  ،0202األول 
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يورو ابللرية السورية مبوجب أسعار الصرم حسب النشرة الرمسية  4,524دوالر أمريكي ومبلغ  0,637,785خالل العام احلايل مت سداد ما يعادل 
 حىت اتريخ القروض املمنوحة من قبلهمات من الفوائد املرتاكمة عن كامل عملصرم سورية املركزي بتاريخ السداد إىل املسامهني األساسيني كدف

 التايل:موزعة على الشكل  0202كانون األول   13
  ما يعادهلا لرية سورية   يورو   دوالر أمريكي   

  0,541,284,515  -   0,204,749 شركة املهيدب القابضة

  120,864,572   4,524   015,615 القابضة الزعيمشركة 

  009,252,895  -    380,165 شركة الفوزان القابضة

  369,053,807  -    314,755 ابراهيم شيخ ديب

  05,907,420  -    02,641 زهري شبارقأمحد حممود 

  8,003,766  -    6,546  أكرم حورية

  36,441,510  -    31,290 شركة كريسون ش.م.ل. أوم شور

        1,094,844,507  
 

، كما يتم إضافة الفوائد السنوية املستحقة على %30أيلول من كل عام مبعدل مقداره  12و آذار 13القروض يف يتم احتساب الفوائد على هذه 
 أيلول من كل عام.  12أصل القروض واحتساب الفوائد على أساس معدل الفائدة املركبة ابتداًء من 

 :0202 كانون األول 13طويلة األجل" موزعة على الشكل التايل كما يف  –أطرام ذات عالقة  -مت قيد هذه الفوائد ضمن بند "ذمم دائنة 
  ما يعادهلا لرية سورية   يورو   دوالر أمريكي   

  7.596.086.681  3.184.539  4.157.708 شركة املهيدب القابضة
  930.024.323   356.891   514.716 شركة الزعيم القابضة

  685.283.575   304.620   191.109 شركة الفوزان القابضة
  922.482.489   322.487   594.065 ابراهيم شيخ ديب

  316.530.518   05.390   77.911 حممود أمحد زهري شبارق
  44.611.512  -    15.516  أكرم حورية

  89.067.301  -    73.271 شركة كريسون ش.م.ل. أوم شور
        32.164.466.219  

 
 املكتتب به واملدفوع رأس املال  -73

لرية سورية وقد قام املؤسسون ابالكتتاب  522مليون سهم بقيمة إمسية تبلغ  04.4مليار لرية سورية موزع على  30.0أتسست الشركة برأس مال قدره 
مليار لرية سورية ما  3.81 متها( من رأمسال الشركة وقد مت طرح ابقي األسهم البالغة قي%85مليار لرية سورية ما يعادل نسبة ) 32.17مبا قيمته 
 ( لالكتتاب العام. %35نسبته )

 عادية ونتج عنه ما يلي:المت عقد اجتماع للهيئة العامة غري  0233حزيران  8بتاريخ 
لرية سورية وذلك من خالل  مليار 9.76 لرية سورية إىل مليار 30.0على ختفيض رأمسال الشركة من عادية الصادقت اهليئة العامة غري  -3

 422 إىللرية سورية  522من رأمسال الشركة ومن خالل ختفيض القيمة اإلمسية للسهم من  %02عدم استدعاء القسط األخري املتمثل بـ 
جاري ومت إصدار نسخة حمدثة من السجل الت 0233مت االنتهاء من اإلجراءات الالزمة خلفض رأس املال خالل شهر أيلول لرية سورية 

  مليار لرية سورية. 9.76س املال للشركة حيث مبلغ رأ
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لقانون الشركات رقم  93من الفقرة رقم  1 واملادة رقم 93-1و 95-0وللفقرة رقم  0233أاير  8تبعاً لقرار جملس إدارة الشركة بتاريخ  -0
ايل حأسهم جديدة مقابل كل سهم  4عادية على تقسيم أسهم الشركة من خالل إصدار الغري صادقت اهليئة العامة  ،0233لعام  09

 لرية سورية. 422للسهم اجلديد بدالً من لرية سورية  322 وبقيمة أمسية
 عليه فإن عدد أسهم الشركة أصبح . وبناءً 0233سهم خالل شهر تشرين األول قام حمامي الشركة ابستكمال إجراءات تقسيم األ

 لرية سورية للسهم الواحد. 322ليون سهم بقيمة امسية م 97.6

 
 االحتياطي القانوحل -83

من صايف األرابح السنوية قبل الضريبة،  %32االحتياطي القانوحل مبعدل  0233شباط  04اتريخ  09من قانون الشركات رقم  397املادة  حددت
العامة للشركة االستمرار يف اقتطاع هذه النسبة حىت يبلغ جمموع االقتطاعات هلذا نه جيوز مبوافقة اهليئة أال من رأس املال، إ %05حىت بلوغه 

 .مسال الشركةأاالحتياطي كامل ر 

 تتلخص حركة االحتياطي القانوحل كما يلي:
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف    

    0202     9023  
 ل.س.     ل.س.    

  605.464.000    0.615.722.768  الرصيد كما يف بداية السنة
  0.232.016.546    -   االحتياطي القانوحل للسنة

  0.615.722.768    76820.615.72.  الرصيد كما يف هناية السنة

 0239األول كانون   13قد بلغ حىت اتريخ االحتياطي جمموع االقتطاعات هلذا  تشكيل احتياطي قانوحل، كونالعام احلايل بمل تقم الشركة خالل 
 من رأس املال. 07%
 

 املبيعاتصايف  -39

 .0239و 0202كانون األول   13املنتهية يف  واتللسنة ق احمللياسو لأل والكلينكر مسنتالبند مبيعات الشركة من اإل هذاميثل 

 شركة كما يلي: لتتوزع مبيعات ا
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف    
   0202     9023  

 ل.س.     ل.س.    
   43.157.577.295    321.751.728.460  إمسنت أكياس 
   30.514.080.592    03.482.653.507  إمسنت فرط )دوغما( 
   37.255.292    -   كلينكر 
   305.014.159.989    51.928.934.775   
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 كلفة البضاعة املباعة -20

 يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول 13للسنة املنتهية يف    
   0202   9023  
 ل.س.   ل.س.   

 :املستخدمةاملواد األولية 
   8.568.704.124    34.396.525.223  نتاجمواد أولية مستخدمة ابإل 

   8.568.704.124    34.396.525.223  جمموع املواد األولية املستخدمة

 عمال:الأجور 
   3.490.830.071    1.440.228.693  عمالالرواتب وأجور  

   3.490.830.071    1.440.228.693  نتاججمموع أجور العمال املستخدمة ابإل

 مصاريف غري مباشرة:
   04.860.056.721    47.513.709.078  مساعدة أخرىحمروقات ومواد و  ، طاقةكهرابء 
   905.493.696    3.348.707.394  (32)إيضاح رقم استهالكات  
    817.987    0.441.079  (33)إيضاح رقم  إطفاءات 
   008.908.852    388.279.400  استشارات 
   0.941.282.792    4.761.746.576  صيانة 
   3.033.483.540    0.276.794.887  مصاريف غري مباشرة أخرى 

   12.370.277.568    55.733.502.616  جمموع املصاريف غري املباشرة
 ( 9.357.831.469) ( 03.356.787.610) التصنيع قيد موادالتغري يف 

   13.275.822.676    50.391.046.696  البضاعة املنتجةكلفة 
 ( 360.506.222) ( 97.972.006) مسنتالتغري يف خمزون اإل

   12.931.074.676    50.295.076.472  كلفة البضاعة املباعة
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 دارية وعموميةإمصاريف  -30

 هذا البند مما يلي:يتكون 
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف    
   0202   9302  
 ل.س.   ل.س.   

  3.403.011.593  1.092.793.785 جور وبدالتأرواتب و 
  42.616.654  5.117.095 احملليةاإلدارة رسم الطابع ابإلضافة إىل رسم 

  88.533.191  369.821.451 واستشارات فنيةأتعاب 
  67.052.900  50.137.056 ومطبوعاتدعاية 

  49.705.232  81.788.930 (32)إيضاح  الكاتستها
   615.327  3.949.186 (33)إيضاح  إطفاءات

  92.098.720  343.017.645 جياراتإ
  38.089.540  10.017.222 وقود وحمروقات

  0.129.819  8.072.806 عموالت مصرفية
  00.541.536  06.293.360 بريد وهاتف

  08.039.261  07.339.730 ضيافة واستقبال
  93.695.949  398.217.704 مصاريف سفر وإقامة

  31.925.488  07.117.384 مصاريف صيانة وتصليح وأتمني سيارات 
  33.781.931  35.139.460 مصاريف أتمني

  32.568.408  30.641.144 كهرابء وماء
  01.407.222  09.629.540 تنقالت

  8.523.959  9.979.352 مصاريف حكومية
  9.227.645  07.104.869 مصاريف تدريب

  43.754.713  04.617.792 مصاريف إدراج يف سوق دمشق لألوراق املالية
  55.656.604  464.804.342 ضرائب ورسوم أخرى

  92.200.005  384.543.516 مصاريف أخرى

  4.811.399.371  0.385.977.123  
 

 فروقات أسعار الصرم -00

شركة تظهر البياانت املالية كون الاملالية املعنونة بعمالت أجنبية   واملطلوابتملوجودات ا الناجتة عن إعادة تقييم الصرم أسعار ميثل هذا البند فروقات
 لعمالت األجنبية.ابملقابل معظم املطلوابت املالية تسجل ابو  ،ابللرية السورية العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد
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، يتم فصل فروقات أسعار الصرم غري احملققة يف بند منفصل 0235شباط  35اتريخ  30املالية السورية رقم  واألسواق بناءً على تعميم هيئة األوراق
غري و  حمققة ار صرمأسع فروقاتبني  صرمالفروقات أسعار توزع ت ضمن بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر وبيان التغريات يف حقوق املسامهني.

 كمايلي:  حمققة
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف    
   0202   9023  
 ل.س.   ل.س.   

 ( 52.739.511) ( 0.718.959.814) فروقات أسعار صرم حمققة
   79.950.776  ( 18.354.425.460) فروقات أسعار صرم غري حمققة

  (42.891.165.096 )  09.011.041   
 
 يرادات فوائدإ  -10

 .0239و  0202كانون األول   13ة املنتهية يف لدى املصارم للسن وحساابت الودائع من الفوائد على احلساابت اجلارية يتكون هذا البند
 
 أعباء متويل  -40

 يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف    
   0202   9023  
 ل.س.   ل.س.   

   673.757.925    5.470.858.383  (63)إيضاح  األساسينيفوائد على قرض املسامهني 
   5.470.858.383    673.757.925   

 

 السنةربح  نصيب السهم من  -50

 يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف    
   0202   9023  
 ل.س.   ل.س.   

   35.548.978.500    8.071.115.876  السنةربح 
   97.622.222    97.622.222  (73)إيضاح  سهم القائمة خالل السنةاملتوسط املرجح لعدد األ

   359.13     784.7   السنةربح  نصيب السهم من
 
 إيضاح متمم لبيان التدفقات النقدية  -60

 :0202كانون األول 13للسنة املنتهية يف  التدفقات النقديةمت استثناء األنشطة غري النقدية التالية من بيان 
طويلـة األجـل" انجم عن فروقـات أســـــــــــــــعار  –ذات عالقـة  أطرام-لرية ســـــــــــــــوريـة يف بنـد "ذمم دائنـة  15.034.437.094مببلغ  زايدة -أ

 الصرم.

 .املسامهني األساسينيقرض  فوائدلرية سورية من بند "أرصدة دائنة ومصاريف مستحقة" انجم عن  3.401.493.769زايدة مببلغ  -ب

 .إطفاء موجودات اثبتة مادية" انجم املستحق للموردين واملقاولنيمن بند "لرية سورية  38.452.222مببلغ زايدة  -ج



 

- 14 - 

 يةنشطة التمويلاألتسوية املطلوابت الناشئة عن   -70

 طلوابت النقدية. امل، مبا يف ذلك التغريات النقدية وغرييةالتمويل نشطةاأليوضح اجلدول التايل تفاصيل التغريات يف مطلوابت الشركة الناشئة عن 
ة  نشطة التمويلية هي تلك التدفقات النقدية، أو التدفقات النقدية املستقبلية، واليت يتم تصنيفها يف بيان التدفقات النقدية للشركألاالناشئة عن 

 الناشئة عن األنشطة التمويلية كما يلي:ية. تتلخص التغريات يف املطلوابت نشطة التمويلاألكتدفقات نقدية من 
  كانون األول  13كما يف    
   0202   0239  
  ل.س.   ل.س.   

  37.066.350.756    37.799.018.619  القرض كما يف بداية السنةرصيد 
  339.946.752    -   دفعات قرض إضافية

  663.628.318    8.487.867.489  فوائد مرتاكمة
 ( 06.297.702) ( 1.527.844.507) تسديدات

 ( 000.173.085)   15.034.437.094  فروقات أسعار صرم

  37.799.018.619    57.991.678.895  رصيد القرض كما يف هناية السنة
 

 القيمة العادلة وإدارة املخاطر  -08

 املالية:القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت  (أ)

 .بيان الوضع املايلال يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدفرتيـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية املوقوفة بتاريخ 

 إدارة خماطر رأس املال

الل حتسني حتقيق أعلى عائدية ممكنة، وذلك من خابإلضافة إىل تتبع الشركة سياسة إلدارة رأس املال هدفها احملافظة على مبدأ استمرارية األعمال 
والتسهيالت  قةالذات العالذمم الدائنة للمقاولني، األطرام  أمواهلا اخلاصة ابإلضافة إىل توازن الديون واألموال اخلاصة. يتألف رأس مال الشركة من

 اإلئتمانية.
 بلغت نسبة الديون لألموال اخلاصة ما يلي:

  كانون األول  13يف كما    
   0202   9023  
 ل.س.   ل.س.   
   3.993.370.538    0.169.039.559  للموردين واملقاولني ستحقامل

   37.799.018.619    57.991.678.895  طويلة األجل – ذات عالقةأطرام  –ذمم دائنة 
 ( 5.419.879.333) ( 31.351.787.070) نقد يف الصندوق ولدى املصارم

   34.152.510.246    47.029.333.380  صايف الديون
   05.699.372.050    70.526.3089.11  حقوق املسامهني 

   %55.84     %318.96   نسبة صايف الديون إىل إمجايل حقوق املسامهني
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 خماطر السوق: ب()

قيمة، أو اإليرادات النامجة عن املوجودات أو الفوائد أو أسعار صرم العمالت مبا فيها املخاطر النامجة عن التنشأ هذه املخاطر من التغريات يف 
 املوجودات واملطلوابت.استحقاقات عدم التطابق بني 

 خماطر السيولة: )ج(

هلذه الغاية، فإن الشركة  .توفر سيولة كافية لفإيفاء اباللتزامات املرتتبة على الشركة عند استحقاق أي دفعةإن إدارة خماطر السيولة تتمثل ابلتأكد من 
 دوري. وذلك بشكلتقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع ابلنسبة للموجودات واملطلوابت على حد سواء 

  0202كانون األول   13كما يف     
  اجملموع   أكثر من سنة   أقل من سنة    
 ل.س.   ل.س.   ل.س.    

 املوجودات 
  31.351.787.070  -   31.351.787.070 نقد يف الصندوق ولدى املصارمال 
   31.518.418.948  -   31.518.418.948 دفعات مقدمة للموردين واملقاولني 
  527.017.716  -   527.017.716 أرصدة مدينة أخرى 

   07.399.461.956  -   07.399.461.956 جمموع املوجودات 
 

 املطلوابت 
  0.169.039.559  -   0.169.039.559 ستحق للموردين واملقاولنيامل 
  7.626.277.929  -   7.626.277.929 أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة 
  3.192.829.634  -   3.192.829.634 دفعات مقدمة من الزابئن 
  31.779.815.695  -   31.779.815.695 خمصص ضريبة الدخل 

  57.991.678.895  57.991.678.895  -  طويلة األجل - أطرام ذات عالقة -ذمم دائنة 
  81.319.603.670  57.991.678.895  05.345.940.777 جمموع املطلوابت  

 ( 55.942.357.736) ( 57.991.678.895)   0.251.503.379  السيولة  فجوة
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  9023كانون األول   13كما يف     
  اجملموع   أكثر من سنة   أقل من سنة    
 ل.س.   ل.س.   ل.س.    

 املوجودات 
  5.419.879.333  -   5.419.879.333 النقد يف الصندوق ولدى املصارم 
   1.261.910.629  -   1.261.910.629 دفعات مقدمة للموردين واملقاولني 
  456.316.199  -   456.316.199 أرصدة مدينة أخرى 

   8.959.948.339  -   8.959.948.339 جمموع املوجودات 
 

 املطلوابت 
  3.993.370.538  -   3.993.370.538 املستحق للموردين واملقاولني 
  1.282.144.314  -   1.282.144.314 أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة 
  555.020.030  -   555.020.030 دفعات مقدمة من الزابئن 
  4.654.410.010  -   4.654.410.010 خمصص ضريبة الدخل 

  37.799.018.619  37.799.018.619  -  طويلة األجل - أطرام ذات عالقة -ذمم دائنة 
  08.282.189.715  37.799.018.619  32.083.353.296 جمموع املطلوابت  

 ( 39.302.443.636) ( 37.799.018.619) ( 3.103.020.977) السيولة  فجوة
 خماطر معدل الفائدة: )د(

ت اخلاضعة تنشأ هذه املخاطر من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية واليت هلا أتثري مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد واملطلواب
 للفوائد.

 رتفاع السريع يف معدل الفائدة. مت حتديد حتليل احلساسية أدانه بناًء على اال
  0202كانون األول   13كما يف   
 صايف املوجودات/        
  )املطلوابت(   املوجودات    املطلوابت  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.  
 (58.354.400.957 ) 5.281.902.779  (51.272.520.378 ) 

فسيكون األثر مساٍو  %2.5. أما يف حالة نقص معدل الفائدة بنسبة معدل الفائدةيف  %2.5بنسبة يظهر اجلدول التايل حساسية الشركة لزايدة 
 حيث تظهر نتائج التحليل كما يلي: معاكس يف اإلشارة.و يف القيمة 

  0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف   
 صايف املوجودات/        
  )املطلوابت(   املوجودات    املطلوابت  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 ( 065.150.533)  05.439.624 ( 092.770.335) خسارة
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 خماطر العملة األجنبية  )هـ(

قييم تيتمثل خطر العمالت األجنبية يف التغريات يف أسعار العمالت األجنبية والذي يؤثر على املدفوعات واملقبوضات ابلعمالت األجنبية وكذلك 
ت عمالحســـــاســـــية ملخاطر ال حتاليلاألصـــــول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية ابلعمالت األجنبية. خالل الســـــنة قامت إدارة الشـــــركة إبجراء عدة 

ر األمريكي مقابل اللرية لدوالا يفتوجهـت إىل بنـك حملي للنظر يف إمكـانيـة التحوط للعمالت األجنبية، مل يكن ممكناً التحوط لالرتفاع و  األجنبيـة
 إن قيمة املوجودات واملطلوابت املالية للشركة ابلعمالت األجنبية يف اتريخ التقرير هي كالتايل:  السورية.

  0202األول كانون   13كما يف   
 صايف املوجودات/        
  )املطلوابت(   املوجودات    املطلوابت  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 ( 45.051.540.190)  07.697.689  45.083.042.283 دوالر أمريكي
 ( 36.740.328.149)  572.254.448  37.130.360.797 يورو

 ( 3.387.355.238)  -   3.387.355.238 درهم إمارايت
   3.132.257   3.132.257  -  لرية لبنانية

 
  9023كانون األول   13كما يف   
 صايف املوجودات/        
  )املطلوابت(   املوجودات    املطلوابت  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 ( 34.571.827.893)  8.873.134  34.580.679.025 دوالر أمريكي
 ( 5.121.489.168)  374.620.820  5.478.290.372 يورو

 ( 316.942.730)  075.250.232  433.990.700 درهم إمارايت
    776.465    776.465  -  لرية لبنانية

 الشركة. األرقام املذكورة أدانه تدل على زايدة أرابح %32مت إعداد هذا التحليل بفرض تراجع سعر اللرية السورية مقابل العمالت األجنبية بنسبة 
مقابل العمالت  %32، عند حتسن قيمة اللرية السورية بنسبة %32وذلك عند تراجع سعر صرم اللرية السورية مقابل العمالت األجنبية بنسبة 

 األخرى سيكون هناك نفس التأثري على صايف اخلسارة ولكن سنظهر كمية األثر إبشارة معاكسة.
  الربح)اخلسارة( /     
    0202     9023  
 ل.س.     ل.س.    
 ( 3.457.182.789) ( 4.505.154.019) دوالر أمريكي 
 ( 512.148.917) ( 3.674.032.815) يورو 

 ( 31.694.273) ( 338.735.520) درهم إمارايت 
   77.647     313.226  لرية لبنانية 

 
 املالية البياانتاملوافقة على  -09

 .0203آذار  32 املالية من قبل جملس اإلدارة بتاريخ البياانتمتت املوافقة على إصدار 


