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 اجملموعة املتحدة للنشر واإلعالن والتسويق شركة 
 

 اجلمهورية العربية السورية  -دمشق 

 
 2021 أيلول 30يف املنتهية   الفرتةعن  للبياانت املاليةمتممة   إيضاحات

 

 نبذة عامة عن الشركة  . 1
 

مبوجب شهادة التسجيل رقم  2004العام تشرين األول من   3أتسست شركة اجملموعة املتحدة كشركة مسامهة مغفلة يف  
اليت ختول الشركة القيام جبميع أعمال الدعاية واإلعالن والطباعة وإبرام االتفاقيات والعقود املتعلقة ابملشاريع   13449

وخدمات  مشاريعها  وتشغيل  إلقامة  وآليات  وجتهيزات  آالت  من  اإلنتاج  مستلزمات  مجيع  واسترياد  السينما  وصناعة 
ت ودار نشر حيث متتلك الشركة العديد من النشاطات والرتاخيص مثل جملة ليالينا، جملة توب جري، جملة واتس االتصاال

واالجنليزية(،   العربية  )ابللغتني  بلدان  جريدة  سرياي كول،  الطرقية،  اللوحات  نشاط  جاال،  جملة  ماري كلري،  جملة  أون، 
 إلضافة إىل مطبعة للجرائد.الصفحات الصفراء والدليل السياحي )مرحبا سوراي( اب

على أن تكون الشركة صاحبة احلق    إنرتانشيوانلدخلت الشركة يف عقد استثمار مع شركة الوسيط    2011خالل عام  
 احلصري ابستعمال اسم جريدة الوسيلة ومتثيلها أمام الغري يف كافة أراضي اجلمهورية العربية السورية. 

 

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

 وملخص للسياسات والتقديرات احملاسبية اهلامةعداد اإلأسس  . 2

 املالية القوائمأسس إعداد .  2.1

  املسررامهة املغفلة اجملموعة املتحدة للنشررر و اإلعالن و التسررويق  لشررركة املرحلية املختصرررة املالية   القوائممت إعداد  -
 "التقارير املالية املرحلية "  34رقم    ملعيار التقارير املالية  وفقا    2021  أيلول  30أشررررررررررررررهر املنتهية يف   للتسررررررررررررررعة 

 سوراي. يف القوانني ومتطلبات

ال تتضررررررمن القوائم املالية املرحلية املختصرررررررة كافة املعلومات وااليضرررررراحات املطلوبة إلعداد قوائم مالية سررررررنوية  -
، كرللرك فرنن نترائة فرتة 2020كرانون األول    31وجيرب قرائتهرا مع القوائم املراليرة السررررررررررررررنويرة للشررررررررررررررركرة كمرا يف  

را  للنتائة املتوقعة للسررنة املالية اليت سررتنتهي  ال متثل ابلضرررورة م شرر   2021  أيلول  30أشررهر املنتهية يف  التسررعة 
 .2021كانون األول    31يف 

 مت والقانون، املالية  التقارير املعايري الدولية إلعداد مع تتماشرررررررى واليت الحقا   الواردة احملاسررررررربية  السرررررررياسرررررررات -
 .للشركة  املالية  البياانت إعداد عند الثبات وفقا  ملبدأ تطبيقها

 السورية هي عملة إظهار القوائم املالية واليت متثل العملة الوظيفية للشركة.إن اللرية  -
 مت إعداد القوائم املالية وفقا ملبدأ الكلفة التارخيية. -

 للتسرررعة   اجملموعة املتحدة للنشرررر و اإلعالن و التسرررويق املسرررامهة املغفلة   القوائم املالية املرحلية املختصررررة لشرررركة  -
معّدة بناء  على فرض االسرررتمرارية، واإلدارة يف الشرررركة قامت ابالسرررتعداد   2021 لولأي 30أشرررهر املنتهية يف 
 ملواجهة هلا األمر.



 

 املغفلة  واإلعالن والتسويق املسامهةاجملموعة املتحدة للنشر شركة 
 املرحلية  املالية   للبياانتمتممة  إيضاحات

 2021 أيلول   30عن الفرتة املنتهية يف 
 

 
 

 

8 

وذلك  من قبل جملس إدارة الشررررركة    2021  أيلول  30مت إقرار القوائم املالية املرحلية املختصرررررة للشررررركة كما يف  -
 .2021 تشرين األول 3 بتاريخ

 

 اإلفصاحاتو التغريات يف السياسات احملاسبية   .2.2
 املعايري اجلديدة واملعدلة واليت مت تطبيقها من قبل الشركة:  

ابتباع مجيع املعايري والتفسريات املعدلة اجلديدة واملعدلة الصادرة عن جملس معايري احملاسبة  قامت الشركة   -
( التابعىة للمجلس واليت أصبحت سارية  IFRIC( وجلنة تفسري إعداد التقارير املالية )IASBالدولية )

يف إعداد القوائم املالية للشركة، واليت  2021املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين 
مل ت ثر بشكل جوهري على املبالغ واالفصاحات الواردة يف القوائم املالية للسنة والسنوات السابقة، علما   

 ا أتثري على املعاجلة احملاسبية للمعامالت والرتتيبات املستقبلية. أبنه قد يكون هل

فتتوقع   - بعد،  املفعول  السارية  وغري  الصادرة  واملعدلة  اجلديدة  الدولية  املالية  التقارير  مبعايري  يتعلق  فيما  أما 
إعداد التقارير املالية عند  الشركة أن يتم تطبيق املعايري الدولية واملعدلة الصادرة وغري السارية املفعول بعد يف  

أثر تطبيق ذلك يف الوقت احلايل بشكل  يتم تقدير  أن  العملي  أنه من غري  اتريخ سراين كل منها، إال 
 معقول حلني قيام اإلدارة ابستكمال الدراسة التفصيلية لتطبيق تلك املعايري على القوائم املالية للشركة. 

 

 معلومات القطاعات  ..32
اليت تشرتك معا يف تقدمي منتجات أو خدمات خاضعة    املوجودات والعملياتقطاع األعمال ميثل جمموعة من  

أخرى   أعمال  بقطاعات  املتعلقة  تلك  عن  ختتلف  وعوائد  يتمملخاطر  يتم    )واليت  اليت  للتقارير  وفقا  قياسها 
 (. 21)إيضاح استخدامها من قبل املدير التنفيلي وصانع القرار الرئيسي لدى الشركة( 

 
 ترمجة العمالت األجنبية  .2.4

 العملة التشغيلية وعملة عرض القوائم املالية  -أ
يتم تقييم البنود املتضمنة فري القوائم املالية ابستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت متارس هبا الشركة  

ابللرية السورية واليت تعترب العملة التشغيلية وعملة  نشاطها )"العملة التشغيلية"(. إن هله القوائم املالية مقدمة  
 عرض القوائم املالية للشركة. 

 العمليات واألرصدة    -ب
بتاريخ   السائدة  التشغيلية ابألسعار  العملة  اىل  العمليات ابلعمالت األجنبية  إن أرابح   العملية.يترم حتويرل 

العمليات وعن حتويل العمالت يف هناية السنة  وخسائر حتويل العمليات ابلعمالت األجنبية الناجتة عن تسوية  
قائمة   يف  تسجيلها  يتم  األجنبية  العمالت  إىل  احملولة  املالية  واملطلوابت  املوجودات  أسعار صرف  حسب 

 الدخل.
قائمة الدخل كجزء من األرابح   يتم تسجيلها يف  املالية  للموجودات واملطلوابت غري  التحويل  فروقات  إن 

 القيمة العادلة. واخلسائر الناجتة عن 
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 عداتاملمتلكات و امل  .2.5
تنزيل   بعد  التارخييرة  الكلفة  بسعرر  واملعدات  املمتلكات  تسجيل  الكلفة   االستهالكات، يتم  التارخيية    وتشمل 

 املصاريف املتعلقرة ابقتنراء هرله املمتلكات واملعدات. 
يتم تضمني التكاليف الالحقة لقيمة املوجودات أو احتساهبا على أهنا موجودات منفصلة بطريقة مناسبة عندما 
يكون هناك احتمال تدفق فوائد اقتصادية مستقبلية للشركة مصاحبة للموجودات ويكون من املمكن قياس كلفة  

مجيع مصاريف    ويتم تسجيللبند املستبدل  يتم تسجيل القيمة الدفرتية ل  هبا ال تلك املوجودات بطريقة موثوق  
 التصليحات والصيانة األخرى عند تكبدها يف قائمة الدخل.

 يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت بتوزيع الكلفة على العمر اإلنتاجي للممتلكات واملعدات. 
 ض هي:اإلنتاجية الرئيسية املستخدمة هللا الغر  وإن األعمار وال يتم استهالك األرض 

 

 سنرروات     
 

 50-15  مباين  
 15-10  اآلالت   
 10-5 املفروشات ومستلزمات مكتبية   
 5  سيارات  
 5  أجهزة حاسوب   
 5  اللوحات  

 كل قوائم مالية.   وذلك بتاريخيتم مراجعة القيمة املتبقية والعمر اإلنتاجي للموجودات، وتعدل كما يناسب 
عندما يقل املبلغ املمكن اسرتداده من أي من املمتلكات واملعدات عن صايف قيمتها الدفرتية فننه يتم ختفيض  

 (. 2.8ئمة الدخل )إيضاح قيمتها إىل القيمة املمكن اسرتدادها وتسجل قيمة التدين يف قا
الدفرتية  القيمة  بني  الفرق  اىل  واملعدات ابالستنراد  املمتلكات  استبعاد  الناجتة عن  اخلسائر  أو  األرابح  حتّدد 

 وعائداهتا ويتم تسجيلها يف قائمة الدخل. 
 

 املوجودات غري امللموسة  .2.6
 

املوجودات غري امللموسة اليت يتم احلصول عليها من خالل االندماج تقيد ابلقيمة العادلة يف اتريخ احلصول 
املوجودات غري امللموسة اليت يتم احلصول عليها من خالل طريقة أخرى غري االندماج فيتم تسجيلها   عليها. أما
 ابلكلفة.

لفرتة    يتم تصنيف املوجودات غري امللموسة على أساس تقدير  لفرتة غري حمددة ويتم    حمددة. اوعمرها الزمين 
إطفاء املوجودات غري امللموسة اليت هلا عمر زمين حمدد خالل هلا العمر ويتم قيد اإلطفاء يف قائمة الدخل. أما  

ية ويتم املوجودات غري امللموسة اليت عمرها الزمين غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف اتريخ القوائم املال
 تسجيل أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحد. 

 اليتم رمسلة املوجودات غري امللموسة الناجتة عن أعمال الشركة ويتم تسجيلها يف قائمة الدخل يف نفس الفرتة. 
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مراجعة  يتم مراجعة اية م شرات على تدين قيمة املوجودات غري امللموسة يف اتريخ القوائم املالية. كللك يتم  
 تقدير العمر الزمين لتلك املوجودات ويتم إجراء اية تعديالت على الفرتات الالحقة.

 
 مشاريع قيد التنفيذ  .2.7

وحتول إىل حساب املمتلكات واملعدات عند وضعها   تدرج حساابت مشاريع قيد التنفيل على أساس الكلفة،
 (. 2.5إيضاح )سابقا  يف العمل، حيث تصبح جاهزة الستهالكها وفقا  للسياسات املالية امللكورة 

 
 التدين يف قيمة املوجودات غري املالية  .2.8

 

تحديد خسارة التدين يف قيمتها عندما تشري األحداث أو التغيرّرات  ليتم مراجعة املوجودات اخلاضعة لإلطفاء  
يتم احتساب خسارة التدين يف القيمة مبقدار   لالسرتداد.يف الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد ال تكون قابلة 

 املبلغ اللي تتجاوز به القيمة الدفرتية للموجودات عن القيمة املمكن اسرتدادها.  
قيد االستخدام والقيمة املمكن   والقيمة  البيع  تنزيل تكاليف  للموجودات بعد  العادلة  القيمة  اسرتدادها هي 

تقييم تدين القيمة يتم جتميع املوجودات يف أدىن املستوايت اليت يوجد هلا تدفقات نقدية   أعلى. وألغراض أيهما  
املوجودات غري املالية ابستثناء الشهرة اليت   ويتم مراجعة ميكن حتديدها بشكل منفصل )وحدات توليد النقد(. 

 تعرضت تدين يف قيمتها الحتمال عكس اخنفاض القيمة بتاريخ كل تقرير.
 

 خزون امل  .2.9
 

يتم تسعري املخزون ابلكلفة أو بصايف القيمة القابلة لالسرتداد أيهما أقل. يتم حتديد الكلفة ابستخدام طريقة 
متوسط سعر الكلفة. إن تكلفة املخزون اجلاهز وحتت التصنيع تشمل املواد اخلام مضافا  هلا الرواتب واألجور  

املباشرة   اإلنتاج  وتكاليف  البيع  املباشرة  قيمة  هي  لالسرتداد  القابلة  القيمة  إن  االقرتاض.  تكاليف  وتستثىن 
 التقديرية ضمن النشاط االعتيادي للشركة بعد تنزيل مصاريف البيع املتوقعة.

 

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

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى  .2.10
 

املدينة األخرى عنرد تسجيلها بقيمتهرا العادلرة وتقاس الحقرا  علرى    واألرصدة  ابملدينونيتم االعرتاف أساسا   
 أسراس الكلفة املطفرأة ابستخردام طريقرة الفائدة الفعلية بعد تنزيل خمصص التدين يف القيمة.   

إلثبات برأن الشركرة لرن تتمكرن مرن حتصيرل  يترم تكويرن خمصص التدين لللمم التجارية املدينة عندمرا يتوفرر ا
مجيرع املبالرغ املستحقرة وفقرا  لشرروط الديرن األصليرة. إن مواجهرة املديرن ملصاعرب ماليرة هامرة، وجرود إمكانيرة 

ي فري إفرالس أو إعرادة اهليكلرة املاليرة للمديرن والتخلرف أو التأخيرر فري الدفرع هري م شررات علرى وجرود تدنر 
 احلسابرات املدينرة.  
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املتوقعرة  النقديرة  للتدفقرات  احلالية  والقيمرة  للموجودات  الدفرتية  القيمة  بيرن  مرا  الفررق  املخصص  قيمرة  متثرل 
 املخصومة بسعر الفائردة السوقيرة.

مة يتم ختفيض القيمة الدفرتية للموجودات من خالل استخدام حساب خمصص، ويتم إدراج اخلسارة يف قائ 
الدخل ضمن املصاريف اإلدارية.  يتم اطفاء اللمم التجارية املدينة الغري قابلة للتحصيل يف حساب خمصص  

حتصيل اللمم التجارية املدينة اليت مت اطفاؤها سابقا  يتم تسجيلها ضمن   ويف حالتدين اللمم التجارية املدينة،  
 اإليرادات األخرى يف قائمة الدخل.  

 
 ومعادالت النقدالنقد   .12.1

الطلرب لدى البنروك واستثمارات أخررى قابلة التحويرل    وودائع حترتالصنردوق    منالنقرد    ومعادالتيتكرون النقرد  
 إىل نقرد ال يتجراوز استحقاقهرا األصلري الثالثرة أشهرر أو أقرل.

 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  ..122

 

أساسرا    االعرتاف  الدائنة يتم  واألرصدة  املطفرأة   ابلدائنون  ابلكلفة  تدرج  ثرم  ومرن  العادلرة  ابلقيمرة  األخرى 
 ابستخردام طريقرة الفائدة الفعلية.

 
 التسهيالت البنكية    ..132

 

يعتررف ابلتسهيالت البنكية فري البدايرة علرى أسراس القيمرة العادلرة صافيرة بعرد خصم التكاليف املتكبدة من  
أيرة فروقرات مرا بيرن القيرم املستلمرة )صافيرة بعرد حسرم   ويترم إقررارالعملية. ومرن ثرّم تردرج ابلكلفرة املطفرأة،  

 مة الدخل خرالل مهلرة الدين ابستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تكاليف العمليرة( وقيرم السرداد فري قائ
 

يتم تصنيف التسهيالت البنكية كمطلوابت متداولة إال إذا كان لدى الشركة حق غري مشروط لتأجيل تسوية  
 شهرا  بعد اتريخ قائمة املركز املايل.  12االلتزامات لفرتة ال تقل عن 

 
 خمصصات   .2.14

املخصصات عندما يرتتب على الشركة التزام قانوين حايل أو متوقع نتيجة ألحداث سابقة وأنه يتم تسجيل  
 من احملتمل حصول تدفقات نقدية لتسديد هلا االلتزام وحني ميكن تقدير قيمتها بصورة موثوق هبا.

 
  ابإليراداتاالعرتاف   .2.15

 

املدين للخدمة املقدمة ضمن النشاط االعتيادي للشركة.    متثل اإليرادات القيمة العادلة للمبلغ النقدي املستلم أو
 تظهر اإليرادات صافية من الضرائب املضافة، املرجتعات، احلسومات واخلصومات املمنوحة.  
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تقوم الشركة ابالعرتاف ابإليرادات عندما يتم قياس اإليرادات بشكل موثوق به وعندما يكون من املرجح تدفق 
 مستقبلية للشركة. منافع اقتصادية 

 
 من خالل بيان الدخل الشاملاملوجودات املالية   .2.16

 
تصنيفها ضمن هله    وقد متهي ليست مشتقات مالية    املوجودات املالية من خالل بيان الدخل الشاملإن  

 تصنيفها يف البنود األخرى. ومل يتمالفئة 
املوجودات غري   املوجودات من ضمن  تصنيف هله  هله  يتم  لبيع  النيرّة  الشركة  إذا كان إلدارة  إال  املتداولة 

 شهرا  من اتريخ قائمة املركز املايل.  12االستثمارات خالل 
ابلقيمة العادلة عند الشراء مضافا  إليها مصاريف    من خالل بيان الدخل الشامل يتم إثبات املوجودات املالية  

ية ابلقيمة العادلة ويتم تسجيل التغريات الالحقة يف القيمة العادلة  االقتناء، ويعاد تقييمها يف اتريخ القوائم املال
 يف قائمة الدخل يف نفس الفرتة.

، فان التغيرّر املرتاكم يف القيمة العادلة واملثبت يف حقوق هلا البندعند بيع أو اخنفاض االستثمارات املصنفة يف  
 انجتة عن االستثمارات.  امللكّية يتم إثباته يف قائمة الدخل كنيرادات أو خسائر 

قائمة الدخل إذا ما تبني مبوضوعية أن الزايدة يف   ميكن اسرتجاع خسارة التدين اليت مت تسجيلها سابقا  يف 
القيمة العادلة قد حدثت يف فرتة الحقة لتسجيل خسائر التدين، حيث يتم اسرتجاع خسائر التدين ألدوات  

رتجاع خسائر التدين يف أسهم الشركات من خالل حقوق الدين من خالل قائمة الدخل. يف حني يتم اس
 امللكية. 

 

تظهر املوجودات املالية اليت ال ميكن حتديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه ابلكلفة ويتم تسجيل اي تدين  
 يف قيمتها يف قائمة الدخل.

 

 التدين يف قيمة املوجودات املالية  .2.17

 

القيم   مبراجعة  الشركة  هنالك  تقوم  اذا كانت  فيما  لتحديد  املالية  القوائم  اتريخ  يف  املالية  للموجودات  املثبتة 
م شرات تدل على تدين يف قيمتها إفراداي  أو على شكل جمموعة، ويف حالة وجود مثل هله امل شرات فانه يتم 

 تقدير القيمة القابلة لالسرتداد من اجل حتديد خسارة التدين.
 

لقيمة يف قائمة الدخل كما يتم تسجيل اي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين السابق يتم تسجيل التدين يف ا
 يف املوجودات املالية يف قائمة الدخل ابستثناء أسهم الشركات املتوفرة للبيع.

 

 ضريبة الدخل  .2.18
 

 متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضريبة املستحقة. 
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أساس األرابح اخلاضعة للضريبة. وختتلف األرابح اخلاضعة للضريبة حتسب مصاريف الضرائب املستحقة على 
عن األرابح املعلنة يف القوائم املالية الن األرابح املعلنة تشمل إيرادات غري خاضعة للضريبة او مصاريف غري  

بنود ليست خاضعة  قابلة للتنزيل يف السنة املالية وإمنا يف سنوات الحقة او اخلسائر املرتاكمة املقبولة ضريبيا أو  
 أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية. 

 حتسررب الضرائب مبوجب النسب الضريبية املقررة مبوجب القوانني واألنظمة والتعليمات. 
 

 التقاص  .2.19
يتم إجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوابت املالية وإظهار املبلغ الصايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما 

القانونية   املوجودات    امللزمة،تتوفر احلقوق  يكون حتقق  او  التقاص  أساس  تسويتها على  يتم  عندما  وكللك 
 وتسوية املطلوابت يف نفس الوقت.  

 
 نيمزااي املوظف  .2.20

 
خبصوص خطط املزااي حمددة القيمة أو املشاركة فان الشركة تقوم بدفع مشاركات بشكل إجباري للتأمينات 

الشركة  اختياري تقوم  وبشكل  االجتماعية واملرُدار من قبل م سسة حكومية )م سسة التأمينات االجتماعية(  
التأمينات الصحية للموظفني. ال يرتتب على الشركة أي التزامات أخرى عند دفع مشاركتها ويتم إدراج    بدفع

 هله املشاركات كمصروف أتمينات اجتماعية وصحية عند استحقاقها. 
 

 إحتياطي قانوين   .2.21
 

٪ من  10يف اجلمهورية العربية السورية يتم حتويل    2008لسنة    197  املادة  3مبوجب قانون الشركات رقم  
أرابح الشركة الصافية للسنة إىل االحتياطي القانوين حبيث جيوز للشركة التوقف عن احتساب االحتياطي عند 

  احتساب االحتياطي القانوين يف   املسامهني. يتم٪ من رأس املال وهو غري قابل للتوزيع على  25وصوله ملبلغ  
 هناية كل سنة مالية كنسبة من صايف األرابح السنوية.  

 

  
 2021 أيلول 30

  )غري مدققة( 

 2020كانون األول   31
)مدققة(    

 لرية سورية   لرية سورية     
 45,010,٦83  47,340,9٦8   الفرتة  /الرصيد كما يف بداية السنة 

ختفيض األرابح احملّول من األرابح االمجالية )قبل ضريبة الدخل وبعد 
 الفرتة   / غري احملققة( إىل االحتياطي القانوين خالل السنة

  -  2,330,285 

 47,340,968  47,340,968    الفرتة  /الرصيد كما يف هناية السنة
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 س املالأر   .2.22
لرية سورية للسهم    100سهم بقيمة    100,000لرية سورية )  10,000,000ُسجلت اجملموعة املتحدة برأمسال قدره  

مت تقييم   نقدا ،سورية    لرية  5,550,000و  اثبتة(  )أصوللرية سورية مسامهات عينية    4,450,000ُسدد منه    الواحد(
  2004تشرين األول  3املسامهات العينية يف رأس املال على شكل أصول اثبتة من قبل خبري عقارات خمتص بتاريخ 

 السوقية لألصول الثابتة والعمر االفرتاضي املقّدر هلا.   وابالعتماد على القيمة 
 

 200,000زايدة رأمسال الشركة بواقع    200٦متوز    3قررت اهليئة العامة للشركة يف اجتماعها اللي انعقد بتاريخ  
مبلغ    200٦كانون األول    31لرية سورية للسهم ليصبح رأمسال الشركة املسّجل كما يف    100سهم بقيمة امسية  
قاة من السنوات السابقة  بحيث متت تغطية زايدة رأمسال الشركة من خالل األرابح املُ   سورية،  لرية  30,000,000

 مت تسديده نقدا  من قبل الشركاء   سورية(لرية  ٦19,573)لرية سورية والباقي  19,380,427والبالغة 
 

بتاريخ   املنعقد  اجتماعها  يف  للشركة  العامة  اهليئة  األول    23قررت  بواقع    200٦كانون  الشركة  رأمسال  زايدة 
وقد متت املوافقة على زايدة رأمسال الشركة من قبل    سورية،لرية    270,000,000ما يعادل    سهم،  2,700,000

كانون األول    31أصبح رأمسال الشركة كما يف  ووفقا  لللك    ،2007كانون الثاين    24وزارة االقتصاد والتجارة يف  
 . اثبتة(  )أصولهله الزايدة سددت من خالل مسامهات عينية  سورية،لرية  300,000,000مبلغ  2007

 300,000,000من  زايدة رأس املال    2010حزيران    21قررت اهليئة العامة للشركة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  
  17٦7لرية سورية، هلا وقد حصلت الشركة على موافقة وزارة االقتصاد ذات الرقم    450,000,000لرية سورية إىل  

لزايدة رأس   2010تشرين األول    28بتاريخ    100وموافقة هيئة األوراق املالية ذات الرقم    2010حزيران    24بتاريخ  
 سهم. 4,500,000وأصبح عدد األسهم املصدرة واملتداولة  أصوال ،املال 

 
 تيجة ظرف طارئ أحداث ن  .32.2
 

فريوس كوروان   تفشي  أثرا    (،COVID-19)إن  له  عام حمليا    كان  بشكل  االقتصاد  أثر    وعامليا    على  وهل 
بشكل كبري يف حركة السوق , إن مدة هلا التأثري ال ميكن حتديدها ابلوقت الراهن  وابلتايل ال ميكن تقدير  
قيمة هلا األثر بشكل موثوق يف اتريخ املوافقة على إصدار هله البياانت املالية . ميكن أن ت ثر هله التطورات 

قدية واملركز املايل للشركة . تقوم إدارة الشركة ابستكمال تقييمها  على النتائة املالية املستقبلية و التدفقات الن
املوقف بشكل  (  COVID-19لتأثري ) ومعاجلة  املناسبة  اختاذ اإلجراءات  اجل  من  الشركة  على عمليات 

فعالية   صحيح . املبيعات هبله الفرتة كانت ترتكز على  مع االخل بعني االعتبار أن سياسة الشركة مبا خيص 
على املواقع االلكرتونية , إال أن أتثري هلا الظرف  كان م ثرا" بشكل كبري خصوصا" أنه أثر على حركة    اإلعالن

 السوق بشكل كبري من مجود نتيجة احلظر اللي مت تطبيقه بسببه . 
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 إدارة املخاطر املالية . 3

 عوامل املخاطر املالية  .3.1
لنشاطاهتا. وتتضمن هله املخاطر أتثري التقلبرات يف السوق )خماطر حتويل تتعرض الشركة ملخاطر مالية خمتلفة نتيجة 

العمالت( وخماطر االئتمان وخماطر السيولة. يركز برانمة إدارة املخاطر اإلمجالية للشركة علرى ختفيض التأثري السليب  
 احملتمل علرى النتائة املاليرة للشركة إىل احلد األدىن. 

 خماطرر السروق -أ
 

 خماطرر حتويرل العمرالت -
يتم حتويل املعامالت اليت تتم ابلعمالت األجنبية إىل اللرية السورية بسعر التحويل السائد عند إجراء العملية، ويتم 
حتويل املوجودات واملطلوابت ابلعمالت األجنبية يف هناية السنة املالية إىل اللرية السورية ابألسعار السائدة يف هناية  

 الدخل. أرابح وخسائر التحويل النامجة عن ذلك تدرج ضمن قائمة  السنة، وإن
 

 سعر الفائدةخماطرر  -
حتتفظ الشركة حاليا  أبدوات مالية ختضع ألسعار فائدة متغرية واليت ختضع فوائدها وإعادة سدادها للتقلبات يف أسعار  

 ابلسوق. لللك قد تواجه الشركة خطر التغري يف أسعار الفائدة  ابلسوق.الفائدة 
 

 خماطرر االئتمان -ب
النقد   االئتمان يف  اليت ختضع ملخاطر  املالية  النقدتنحصر املوجودات  املدينة األخرى.    ومعادالت  واملدينون واألرصدة 

تتعامل الشركة فقط مع امل سسات املالية اليت تتمتع مبالءة ائتمانية عالية، ولدى الشركة سياسة للحد من القيمة املعرضة  
 ة. كما إن الشركة تطبق سياسة ائتمانية واضحة جلميع العمالء. خلطر االئتمان لدى م سسة مالية واحد

 االئتمان خلطر األقصى  احلد ،الشركة  له تعرض ت اللي االئتمان خلطر األقصى  احلد املالية  لألصول  الدفرتية  القيمة  متثل
 :كاآليت بيانه ميكن املالية  البياانت اتريخ يف

 

   ايضاح
2021أيلول  30  

  )غري مدققة ( 

2020كانون األول   31  
 )مدققة( 

 لرية سورية    لرية سورية    رقم  
 3,0٦4,049  2,955,414   11 نقد ومعادالت النقد 

 120,٦٦3,309  124,790,409   9 مدينون و أرصدة مدينة أخرى  
 113,830,34٦  11٦,330,34٦   أ -10 مطلوب من جهات ذات عالقة 

      244,076,169  237,557,704 
 السيولة خماطرر  -ت

الشركة هتدف إىل   وإن سياسة تتضمن إدارة خماطر السيولة اإلبقاء على نقد كاٍف وتوفره من خالل التسهيالت املالئمة  
 إبقاء املرونة يف التمويل عن طريق توفر النقد الالزم لتسديد االلتزامات. 

إن اجلدول أدانه حيلل املطلوابت املالية للشركة )غري خمصومة( إىل فئات معينة كما بتاريخ قائمة املركز املايل بناء  على 
 اتريخ االستحقاق للفرتات املتبقية. 



 

 املغفلة  واإلعالن والتسويق املسامهةاجملموعة املتحدة للنشر شركة 
 املرحلية  املالية   للبياانتمتممة  إيضاحات

 2021 أيلول   30عن الفرتة املنتهية يف 
 

 
 

 

1٦ 

 بيــن سنة وسنتني  أقل من سنة واحــدة   
 لرية سورية   لرية سورية   

     2021 أيلول 30كما يف 

 -  19٦,890,871  وأرصدة دائنة أخرى  دائنون
 3٦4,707,022  -  لجهات ذات عالقةاملستحق ل

 -  -  تسهيالت بنكية
  196,890,871  364,707,022 
     

     2020كانـون األول   31كما يف 

 -  197,510,45٦  وأرصدة دائنة أخرى  دائنون
 3٦4,707,022  -  لجهات ذات عالقةاملستحق ل

 -  -  تسهيالت بنكية
  197,510,456  364,707,022 

 

 إدارة خماطر رأس املال  .3.2
الشركة على االستمرار مما حيقق عائرد للشركاء وحيافظ على إن هدف الشركة من إدارة رأس املال هو احلفاظ على قدرة  

 بنية مثلى لرأس املال مما ي دي إىل ختفيض تكاليف رأس املال. 
 تقوم الشركة مبراقبة رأس املال من خالل مراقبة نسبة املديونيررّة.  

 الديون من خالل حصر يتم احتساب هله النسبة بتقسيم صايف الديون على جمموع رأس املال، ويتم احتساب صايف 
جمموع الديون واليت تتضمن التسهيالت البنكية واللمم التجارية وأخرى، واليت ينزل منها النقد وما يف حكمه كما هو 
مبيررّن يف قائمة املركز املايل. أما جمموع رأس املال فيتم احتسابه من خالل إضافة حقوق امللكيرّة مع صايف الديون كما  

 ئمة املركز املايل.هو مبيرّن يف قا

 كما يلي:   2020األول  كانون  31و 2021 أيلول 30بلغت نسبة املديونيررّة كما يف 

  

2021أيلول  30  
  )غري مدققة ( 

2020كانون األول   31  
 )مدققة( 

  
 لرية سورية   لرية سورية 

 جمموع الديون 
 

5٦1,597,893  5٦2,217,478 
 نقد ومعادالت النقد 

 
 (2,955,414)   (3,0٦4,049) 

 صايف الديون
 

558,642,479  559,153,429 
 جمموع حقوق امللكيررّة

 
278,301,٦1٦  272,878,0٦٦ 

 رأس املال وصايف الديون 
 

836,944,095  832,031,495 
  

   
 نسبة املديونيــّة

 
        66.75%              67.20% 
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 القيمة العادلة  . 3.3
تقارب القيمة الدفرتية لللمم التجارية املدينة بعد تنزيل خمصص االخنفاض يف القيمة والقيمة الدفرتية لللمم الدائنة قيمتها 

 التجارية املدينة وقيمة املخزون صافية من خمصصات االخنفاض تقارب قيمتها العادلة.  وإن اللممالعادلة. 
اول نشط لبعض املوجودات املالية أو عدم وجود سوق نشط يتم تقدير يف حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تد

 قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
 مقارنتها ابلقيمة السوقية احلالية ألداة مالية مشاهبة هلا إىل حد كبري.  -
 مشاهبة هلا.  حتليل التدفقات النقدية املستقبلية وخصم التدفقات النقدية املتوقعة بنسبة مستخدمة يف أداة مالية  -

 اذج تسعري اخليارات. من -
هتدف طرق التقييم إىل احلصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وأتخل ابالعتبار العوامل السوقية وأية  

حال وجود موجودات مالية يتعلر قياس قيمتها    املالية. ويفخماطر أو منافع متوقعة عند تقدير قيمة املوجودات  
 ليه يتم إظهارها ابلكلفة بعد تنزيل أي تدين يف قيمتها.العادلة بشكل يعتمد ع

 التقديرات واالجتهادات احملاسبية ذات األمهية . 4

جتري الشركة تقييما  مستمرا  للتقديرات واالجتهادات احملاسبية اليت تستند إىل اخلربة السابقة وعوامل أخرى مبا  
 معقولة استنادا  إىل الظروف الراهنة.يف ذلك توقعات األحداث املرتقبة اليت يعتقد أهنا 

احملاسبية الناجتة بطبيعتها اندرا  ما    وإن التقديراتتقوم الشركة إبعداد تقديرات وافرتاضات تتعلق ابملستقبل،  
التقديرات واالفرتاضات اليت هلا خماطر كبرية وتسبب تعديل جوهري على   الصلة. تساوي النتائة الفعلية ذات  

 موجودات واملطلوابت خالل السنة املالية القادمة هي كما يلي: القيم الدفرتية لل
 ضريبة الدخل -أ

يوجد    الدخل.ختضع الشركة لضريبة الدخل وابلتايل فان ذلك يتطلب اجتهادات كبرية بتحديد خمصص لضريبة  
حمدد.   كثري من املعامالت واالحتساابت متعلقة بنشاط الشركة العادي واليت حتديد الضريبة عليها يكون غري  

تقوم الشركة إبثبات مطلوابت للتدقيق الضرييب املتوقع بناء  على توقعات فيما إذا كانت ضرائب إضافية مطلوبة.  
إذا كانت النتيجة النهائية للضريبة ختتلف عن املبالغ اليت مّت تسجيلها فنن الفروقات ت ثر على ضريبة الدخل يف 

 الفرتة اليت يتم حتديد وجود هله الفروقات. 
 خمصص اللمم املشكوك يف حتصيلها -ب

املبينة يف )إيضاح   املدينة وفقا  للسياسة احملاسبية  التجارية  قيمة اللمم  الشركة ابحتساب خمصص الخنفاض  تقوم 
(. يتم مقارنة القيم القابلة لالسرتداد من اللمم التجارية املدينة مع القيمة الدفرتية هلله اللمم وذلك لتحديد  2.10

 إن هلا االحتساب يتطلب استخدام تقديرات. قيمة املخصص،
 تدين يف قيم املخزون خمصص  -ت

(. يتم مقارنة القيمة  2.9تقوم الشركة بتكوين خمصص لتدين قيمة املخزون وفقا  للسياسة احملاسبية املبينة يف )إيضاح  
املخصص. إن هله االحتساابت  القابلة لالسرتداد من املخزون مع القيمة الدفرتية هللا املخزون وذلك لتحديد قيمة  

 تتطلب استخدام تقديرات. 
   :قضائية خمصصات  -ث

يتم اخل خمصصات ملواجهة اية التزامات قضائية استنادا لرأي املستشار القانوين للشركة.
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 عداتاملو  متلكاتامل .5
 

2021 ولأيل 30  األراضي  
 

 املباين
 

 اللوحات الطرقية 
 

 سيارات
 مفروشات   

 مكتبية  مستلزماتو 

 
 اآلالت 

 
 احلاسوب أجهزة 

 
 االمجايل

 ل.س  ل.س  ل.س  ل.س  ل.س  ل.س  ل.س  ل.س        
                التكلفة التارخيية 

 963,372,526  33,091,655  298,951,543  78,397,996  12,010,524  65,329,410  362,530,948  113,060,450 2021, الثاين  كانون   1
 -   -   -   -  -  -  -  - الل الفرتة االضافات خ 

 -  -  -  -  -  -  -  - ت خالل الفرتة االستبعادا
2021, أيلول 30  113,060,450  362,530,948  65,329,410  12,010,524  78,397,996  298,951,543  33,091,655  963,372,526 

                االهتالك  جممعات
 558,523,854  33,091,655  298,951,543  78,397,996  12,010,524  65,329,410  70,742,726  - 2021, ثاين ال كانون   1

 1,714,500  -  -  -  -  -  1,714,500  - االضافات خالل الفرتة 
 -  -  -  -  -  -  -  - االستبعادات خالل الفرتة 

 560,238,354  33,091,655  298,951,543  78,397,996  12,010,524  65,329,410  72,457,226  - 2021, أيلول 30
                 صايف القيمة الدفرتية 

 403,134,172  -  -  -  -  -  290,073,722  113,060,450 2021 ,أيلول 30
 404,848,672  -  -  -  -  -  291,788,222  113,060,450 2021, ن الثاينكانو   1

 
 
 سورية .لرية   1.714,500 لرية سورية واملصاريف اإلدارية مببلغ(  0)على كل من تكلفة املبيعات مببلغ   2021 لولأي 30 توزيع مصروف االستهالك للفرتة املنتهية يف مت
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 عداتاملو  متلكاتامل - اتبع 
 

2020كانون األول   31  األراضي  

 

 املباين

 

 اللوحات الطرقية 

 

 سيارات

 مفروشات   
ومستلزمات  

 مكتبية 

 

 اآلالت 

 

 احلاسوب أجهزة 

 

 االمجايل

 س  ل.  س  ل.  س  ل.  س  ل.  س ل.   س ل.   س ل.   س ل.         
                التكلفة التارخيية 

 963,372,526  33,091,655  298,951,543  78,397,996  12,010,524  65,329,410  362,530,948  113,060,450 2020, الثاين  كانون   1
 -  -  -  -  -  -  -  - السنة الل االضافات خ 

 -  -  -  -  -  -  -  - السنة ت خالل االستبعادا
 963,372,526  33,091,655  298,951,543  78,397,996  12,010,524  65,329,410  362,530,948  113,060,450 2020, األولكانون   31

                االهتالك جممعات 
 556,237,854  33,091,655  298,951,543  78,397,996  12,010,524  65,329,410  68,456,726  - 2020, ثاين ال كانون   1

 2,28٦,000  -  -  -  -  -  2,28٦,000  - السنة االضافات خالل 
 -  -  -  -  -  -  -  - السنة االستبعادات خالل 

 558,523,854  33,091,655  298,951,543  78,397,996  12,010,524  65,329,410  70,742,726  - 2020, كانون األول  31

                  صايف القيمة الدفرتية 
 404,848,672  -  -  -  -  -  291,788,222  113,060,450 2020, ألولكانون ا   31

 407,134,672  -  -  -  -  -  294,074,222  113,060,450 2020, انون الثاينك  1

 
 

 سورية .لرية   2,28٦,000 لرية سورية واملصاريف اإلدارية مببلغ(  0)على كل من تكلفة املبيعات مببلغ   2020كانون األول   31مت توزيع مصروف االستهالك للفرتة املنتهية يف 
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 مشاريع قيد التنفيذ .6
 

2021 أيلول 03   
  )غري مدققة ( 

2020كانون األول   31  
 )مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
 107,8٦3,489  107,8٦3,489 رصيد بداية الفرتة / السنة 

     -                              -                         اضافات 

     -                              -                         استبعادات 

     -                              -                         (  5احملول إىل املمتلكات واملعدات ) ايضاح 

 107,863,489  107,863,489 
 ،  2021 أيلول  30لرية سورية كما يف   74,500,000إن الكلفة املقدرة إلكمال تلك املشاريع تبلغ  

 .سورية(لرية   74,500,000  :2020األول  كانون  31)
 
 من خالل بيان الدخل الشاملموجودات مالية  .7

 
2021 أيلول 03   

  )غري مدققة ( 

2020كانون األول   31  
 )مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
 55,75٦,800  55,75٦,800 * القابضة استثمارات يف شركة سورية 

 12,500,000  12,500,000 يف بنك اإلبداع لدعم املشاريع الصغرية  استثمارات

 68,256,800  68,256,800 
 

* إّن اجملموعة املتحدة للنشرر واإلعالن والتسرويق املسرامهة املغفلة متلك حصرة يف رأس مال شرركة سرورية القابضرة املسرامهة  
   .2021 أيلول 30لرية سورية كما يف   2,325,000,000من رأس مال الشركة البالغ   ٪2.4املغفلة مبا يعادل 

 

لتدين قيمة تلك املوجودات   يوجد م شررراتوال   ابلكلفة،مت تسررجيل املوجودات املالية اليت يتعلر قياس القيمة العادلة هلا 
 .2021 أيلول  30كما يف 

 ابللرية السورية.  من خالل بيان الدخل الشاملإن مجيع املوجودات املالية  
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 املخزون  .8
2021 أيلول 03   

  )غري مدققة ( 

2020كانون األول   31  
 )مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
 1,780,4٦8  1,780,4٦8 أوراق طباعة

 1,15٦,54٦  1,15٦,54٦ أحبار
 1,83٦,39٦  1,83٦,39٦ بالاتت
 958,890  958,890 أملنيوم

 1,837,٦01  1,837,٦01 مواد طباعة 
 1,008,950  1,008,950 مستلزمات صيانة 

 1,٦09,844  1,٦09,844 وحديد اتم الصنعلوحات 
 ٦,380,184  ٦,380,184 قطع غيار

 16,568,879  16,568,879 
 

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى .9
2021 أيلول 03   

  )غري مدققة ( 

2020كانون األول   31  
 )مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
 149,7٦3,08٦  153,957,78٦ ذمم جتارية مدينة 

 (7٦,552,540)   (7٦,552,540)  خمصص اللمم املشكوك يف حتصيلها  
 73,210,546  77,405,246 صايف اللمم التجارية املدينة

     
 1,192,500  1,124,900 مصاريف مدفوعة مقدما   

 18,110,784  18,110,784 سلف موظفني 
 23,929,145  23,929,145 أماانت 
 2,291,1٦5  2,291,1٦5 مقدمة للمورديندفعات 
 1,929,1٦8  1,929,1٦8 أخرى 

 124,790,409  120,663,309 
 

  2020األول    كانون  31و  2021 أيلول  30إّن القيمرة العرادلة للرلمم املدينرة تعرادل القيمرة الدفرتية لتلرك اللمم كمرا يف 
  التوايل.على 
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  لرية سرررررررررررررروريررة مقررابررل   77،405،24٦مبلغ    2021  أيلول  30كمررا يف    املخرراطر(  )قليلررة بلغررت الررلمم التجرراريررة العرراملررة  
 .2020كانون األول    31لرية سورية كما يف  73،210،54٦

 إن تفاصيل املخاطر اإلمجالية لللمم التجارية املدينة كما يلي:

2021 أيلول 03   
  )غري مدققة ( 

2020كانون األول   31  
 )مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
 47,175,375  51,559,450 ذمم غري مستحقة وغري مشكوك يف حتصيلها 

 2٦,035,171  25,845,79٦ ذمم مستحقة وغري مشكوك يف حتصيلها 
 7٦,552,540  7٦,552,540 )*( ذمم مشكوك يف حتصيلها

 153,957,786  149,763,086 
 

إّن اللمم   للشركة.يوما  ضمن النشاط االعتيادي    ٦0فنّن فرتة السماح للعمالء متتد لفرتة    للشركة،حسب سياسة االئتمان  
التجارية املدينة اليت انقضى على استحقاقها فرتة أقل من ثالثة أشهر ال تعترب متدنية القيمة وقد بلغت قيمتها كما يف 

ومن   سورية(.   لرية   2٦،035،171  : 2020كانون األول    31) لرية سورية    25،845،79٦مبلغ    2021  أيلول  30
يخ استحقاقها ولكنها ليست متدنية القيمة ومل يتم أخل خمصص هلا يف القوائم هله اللمم التجارية املدينة ذمم جتاوزت توار 

إّن إدارة الشركة تعتقد أبّن هلا   املالية.املالية تعود لعمالء موثوقني حيث ليس هلم اتريخ يف التخلف عن الدفع واملصاعب  
 يلي: املبلغ سوف يتم حتصيله ابلكامل وحتليل أعمار هله اللمم التجارية كما 

2021 أيلول 03   
  )غري مدققة ( 

2020كانون األول   31  
 )مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
 1٦,922,850  1٦,282,850 أكثر من شهرين لكن أقل من ثالثة أشهر 

 9,112,321  9,5٦2,94٦ من ثالثة أشهر إىل ستة أشهر

 25,845,796  26,035,171 
 

 ( لرية0)سورية مقابل مبلغ   ( لرية0مبلغ )  2021  أيلول  30حتصيلها للفرتة املنتهية يف    واملشكوك يفبلغت اللمم املدينة  
 . 2020كانون األول   31املنتهية يف  سورية للسنة 

 

 حتصيلها: فيما يلي احلركة على خمصص اللمم املشكوك يف  )*(

2021 أيلول 03   
  )غري مدققة ( 

2020كانون األول   31  
 )مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
   7٦,552,540    7٦,552,540 رصيد بداية الفرتة / السنة 

 -  - املخصص املكون خالل الفرتة / السنة 
 -  - املردود من املخصص  

   76,552,540    76,552,540 رصيد هناية الفرتة / السنة 
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 الدخل. يتم إظهار الزايدة / االخنفاض يف اللمم املشكوك يف حتصيلها يف قائمة  -
 التالية:إن القيمة الدفرتية لللمم التجارية مبينة ابلعمالت 

2021 أيلول 03   
  )غري مدققة ( 

2020كانون األول   31  
 )مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
 149,7٦3,08٦  153,957,78٦ اللرية السورية 

 -  - الدوالر األمريكي
 153,957,786  149,763,086 

 

  30% يف    30حيررث أّن أكرب  س ذمم جترراريررة مرردينررة متثرّرل    الرتّكز.على خمرراطر    املرردينررة حتتويإّن الررلمم التجرراريررة    -
إّن هله اللمم مل تتجاوز   املدينة.من صايف أرصدة اللمم التجارية    (2020كانون األول    31% يف   30)  2021 أيلول

 حتصيلها.اتريخ استحقاقها وغري مشكوك يف 
 حتصيلها.إّن التصنيفات األخرى ضمن اللمم املدينة ال حتتوي على موجودات مشكوك يف 

العادلة لكل فئة مدينة وال متتلك الشرررررركة  إّن احلد األقصرررررى للتعرض ملخاطر االئتمان بتاريخ قائمة املركز املايل هو القيمة  
 أية ضماانت مقابل اللمم املدينة.

 من جهات ذات عالقة معامالت .10
 

 بلغت األرصدة يف هناية الفرتة والناجتة عن املعامالت مع جهات ذات عالقة كما يلي: 
 مطلوب من جهات ذات عالقةأ. 

2021 أيلول 03   
  )غري مدققة ( 

2020كانون األول   31  
 )مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
 ٦0,3٦2,570  ٦0,3٦2,570 ليالينا ديب 
 25,771,908  25,771,908 ليالينا لبنان 
 ٦3٦,439  ٦3٦,439 فاميلي كري  
 910,821  910,821 والنشر والتوزيع  لإلعالنالقطرية املتحدة  
 959,3٦4  959,3٦4 ليالينا حبرين 

 4,29٦  4,29٦ وسيط البصرة 
 25,184,948  27,٦84,949 الوسيط انرتانشيوانل/ سوراي 
 254,271  254,271 الوطنية لإلعالن/ السعودية

 (254,271)   (254,271)  خمصص ذمم مشكوك يف حتصيلها 

 116,330,346  113,830,346 
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 جهات ذات عالقةلل ب. املستحق
 

2021 ولأيل 03   
  )غري مدققة ( 

2020كانون األول   31  
 )مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
 77,997,725  77,997,725 كونكورد التضامنية

 115,523,133  115,523,133 انتغرا بريوت 
 1٦5,788,94٦  1٦5,788,94٦ السيد جمد سليمان 

 5,397,218  5,397,218 بريوت البلد

 364,707,022  364,707,022 
 

 يلي:تتضمن التعامالت مع اجلهات ذات العالقة بشكل رئيسي ما 
 

2021 ولأيل 03   
  )غري مدققة ( 

2020كانون األول   31  
 )مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
   2,000,000  1,500,000 مصروف عقد تسويق مع شركة الوسيط انرتانشوانل 

 
 : العليا تعويضات أعضاء اإلدارة

2021 أيلول 03   
  )غري مدققة ( 

2020كانون األول   31  
 )مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
 5,٦70,500   4,252,875 اإلدارة العليا تعويضات أعضاء 

 

 
 نقد ومعادالت النقد .11

2021 أيلول 03   
  )غري مدققة ( 

2020كانون األول   31  
 )مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
 1,981,080  1,872,445 نقد يف الصندوق 
 1,082,9٦9  1,082,9٦9 نقد لدى البنوك

 2,955,414  3,064,049 
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 دائنون وأرصدة دائنة أخرى .12
 

2021 أيلول 03   
  )غري مدققة ( 

2020كانون األول   31  
 )مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
 141,721,525  142,158,425 ذمم جتارية دائنة  

 11,92٦,790  11,92٦,790 دفعات مقدمة من العمالء 
 251,425  251,425 إيرادات م جلة 

 39,091,507  38,035,022 مصاريف مستحقة
 4,519,208  4,519,208 اخرى 

 196,890,871  197,510,456 

 
 ضريبة الدخل .13

 
2021 أيلول 03   

  )غري مدققة ( 

2020كانون األول   31  
 )مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
 -  - رصيد بداية السنة  

 -  - الضرائب املدفوعة خالل الفرتة 

 -  - مصاريف خالل الفرتة 

 -  - الرصيد يف هناية الفرتة 

 
 السورية.تتقدم الشركة ببياهنا الضرييب ابملواعيد احملددة وفقا  للقوانني النافلة يف اجلمهورية العربية  *
 .املالية يتم احتساب مصروف الضرائب مبا يتوافق مع القوانني السورية حبسب نتائة الشركة *
 قبولة ضريبيا .ب وجود خسائر مدورة مضريبة الدخل لسبيتم احتساب   مل*

كانون األول   31ولغاية ،   2004تشرررررررررين األول   3قامت وزارة املالية إبجراء الفحص الضرررررررررييب للشررررررررركة منل اتريخ التأسرررررررريس يف  
 التايل:وذلك على النحو   2017

 أما ابقي السنوات :  2010 -  2009 -  2007 -  200٦  -2004االنتهاء من تكاليف الشركة عن األعوام 
ومت االعرتاض عليه لدى جلنة الطعن وهو حاليا  مبرحلة جلنة إعادة   األويل ،قامت الوزارة إبصررررررردار التكليف الضررررررررييب    :  2005عام 
 ، اليت قامت بتشكيل جلنة إلعادة دراسة التكليف . النظر
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2٦ 

ث مت تشرررررررررررررركيل جلنة  ومت االعرتاض عليه لدى جلنة الطعن حي  األويلقامت الوزارة ابلتدقيق ، ومت اصرررررررررررررردار التكليف   :  2008عام 
 ل.س .  2,043,30٦عادة دراسة التكليف و كانت النتيجة تثبيت النتيجة بفرق ضريبة عن املصرح به بقيمة  إل

 قامت الوزارة ابلتدقيق ، ومت إصدار التكليف األويل ومت االعرتاض عليه اىل جلنة الطعن .  :  2011عام 
 ليف األويل ومت االعرتاض عليه اىل جلنة الطعن .قامت الوزارة ابلتدقيق ، ومت إصدار التك  :  2012عام 
 قامت الوزارة ابلتدقيق ، ومت إصدار التكليف األويل ومت االعرتاض عليه اىل جلنة الطعن .  :  2013عام 
 قامت الوزارة ابلتدقيق ، ومت إصدار التكليف األويل ومت االعرتاض عليه اىل جلنة الطعن .  :  2014عام 
 الوزارة ابلتدقيق ، ومت إصدار التكليف األويل ومت االعرتاض عليه اىل جلنة الطعن .قامت   :  2015عام 
 قامت الوزارة ابلتدقيق ، ومت إصدار التكليف األويل ومت االعرتاض عليه اىل جلنة الطعن .  :  201٦عام 
 جلنة الطعن .قامت الوزارة ابلتدقيق ، ومت إصدار التكليف األويل ومت االعرتاض عليه اىل   :  2017عام 
 
 .2018لعام مل تقم وزارة املالية إبجراء الفحص الضرييب للشركة *
 
 )ابلصايف( املبيعات .14

 

2021 أيلول 03   
  )غري مدققة ( 

2020 أيلول 03  
مدققة ( غري )  

 لرية سورية   لرية سورية  
 -  - اإلعالن الطرقي 

 -  - الوسيلة
 ٦3,238,581  33,250,800 اجلرائد / املوقع االلكرتوين 

 33,250,800  63,238,581 
 

 تكلفة املبيعات .15
 

2021 أيلول 03   
  )غري مدققة ( 

2020 أيلول 03  
 )غري مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
 -  - تكاليف طباعة

 8,537,1٦0  2,٦87,400 تكاليف رواتب وأجور واستكتاابت 
 -  - اإلنتاجتكاليف مواد مستخدمة يف 

 -  - استهالكات 
 -  - ف منافع وخدمات يتكال

 2,687,400  8,537,160 
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 إدارية وعمومية مصاريف  .16
2021 أيلول 03   

  )غري مدققة ( 

2020 أيلول 03  
 )غري مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
 11,129,445  9,073,200 رواتب وأجور ومنافع أخرى 

 1,714,500  1,714,500 استهالكات 
 -  - عالقات عامة 

 1,٦38,475  575,000 حمروقات 
 2,390,025  2,730,000 رسوم حكومية 

 50٦,200  427,000 مصاريف صيانة
 2,10٦,000  1,531,000 كهرابء ومياه 

 1,025,850  831,000 مصاريف خدمات وضيافة 
 810,000  492,200 برق و بريد وهاتف 

 -  130,300 مواصالت
 ٦75,000  1,800,000 استشارات قانونية وتدقيق   

 422,870  - أتمني 
 1,500,000  1,500,000 عقد تشغيل

 225,000  ٦08,000 مصاريف سفر واقامات 
 379,157  254,100 مصاريف نظافة 

 -  - أخرى
 4,023,492  ٦17,550 اجيارات

 31٦,٦20  211,000 مستلزمات مكتبية   
 150,000  200,000 اشرتاكات وطوابع

 22,694,850  29,012,634 
 بيع وتوزيع مصاريف  .17

2021 أيلول 03   
  )غري مدققة ( 

2020 أيلول 03  
 )غري مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
 975,000  - عموالت مبيعات 

 1,909,000  2,445,000 تسويق ودعاية وتروية 

 2,445,000  2,884,000 
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 الفوائد املصرفية .18
2021 أيلول 03   

  )غري مدققة ( 

2020 أيلول 03  
 )غري مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
 545,2٦8  - الفوائد املصرفية

 -  545,268 

 
   حصة السهم من )خسارة( ربح الفرتة .19

 
2021 أيلول 03   

  )غري مدققة ( 

2020 أيلول 03  
 )غري مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
 22,259,519  5,423,550 سورية(  )لرية للسنةالشامل   )اخلسارة(الدخل 

 4,500,000  4,500,000 املتوسط املرجح لعدد األسهم ) سهم (
 4,95  1,21  السنةاحلصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح ) خسارة ( 

    
 -  - احملققة أرابح فروق تقييم القطع غري 

 السنة  )خسارة(احلصة األساسية واملخفضة من ربح 
 بعد استبعاد أرابح فروق تقييم القطع غري احملققة  

1,21  4,95 

    
 

الفرتة ألّن الشرركة مل تقم إبصردار أية أدوات مالية   )خسرارة(إّن احلصرة األسراسرية للسرهم مسراوية للحصرة املخفضرة للسرهم من ربح  -
 للسهم.األمر اللي من املمكن أّن ي ثر على احلصة األساسية  للتحويل،قابلة  

 
 أرابح فروق تقييم القطع غري احملققة  .20

 
2021 أيلول 03   

  )غري مدققة ( 

2020 أيلول 03  
 )غري مدققة ( 

 لرية سورية   لرية سورية  
بداية السنة الرصيد يف   11,880,549  11,880,549 

 -  - خالل السنة  أرابح فروق تقييم القطع غري احملققة
 -  - خالل السنة  خسائر فروق تقييم القطع غري احملققة

 11,880,549  11,880,549 الرصيد يف هناية السنة
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فقد مت االعرتاف ابملكاسب ، 2015شباط  15املالية السورية بتاريخ ( الصادر عن هيئة األوراق واألسواق 12مبوجب التعميم رقم ) -
يف بند منفصل يف بيان الدخل  احملققة(تقييم القطع غري   )فروقابلعمالت األجنبية  املعرتف هبا الناجتة عن إعادة تقييم البنود النقدية 

ملدّورة يف كل من بيان املركز املايل وبيان التغريات يف  كما مت فصل هله املكاسب عن األرابح ا  ،قبل الدخل اخلاضع للضريبة  الشامل
 امللكية. حقوق 

كما ال جيوز توزيعها على املسامهني أو كمكافآت   األرابح،ال يتم اقتطاع احتياطي اجباري أو اختياري من هله  التعميم،وفقا  هللا 
  رمسلتها.جمللس اإلدارة أو ضمها لألرابح املدّورة أو 

 . 2015بتطبيق هلا القرار ابتداء  من عام  وقد قامت الشركة 
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 التوزيع القطاعي .21
 هله القطاعات منظمة ومدارة  القطاعات إنمت حتديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن املخاطر واملنافع املتعلقة ابلشركة تتأثر بشكل جوهري ابالختالف يف منتجات تلك 

 قطاعات األعمال: فيما يلي معلومات عن ، بشكل منفصل حسب طبيعة اخلدمات واملنتجات حبيث تشكل كل منها وحدة منفصلة 

 اجلرائد /   2021 أيلول 30
 املوقع االلكرتوين 

  املطبعة  
الصفحات الصفراء  
 واألدلة السياحية 

  اإلعالن الطرقي  
 مصاريف وايرادات

 غري موزعة  
 االمجايل  الوسيلة  

  2021 أيلول 30

 لرية سورية   سورية لرية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية  
              

 33,250,800  -  -  -  -  -  33,250,800 املبيعات ابلصايف 
 ( 2,٦87,400)   -  -  -  -  -  ( 2,٦87,400)  تكلفة املبيعات

 30,563,400  -  -  -  -  -  30,563,400 الربح اإلمجايل

 ( 22,٦94,850)   -  ( 22,٦94,850)   -  -  -  - مصاريف إدارية 

 ( 2,445,000)   -  ( 2,445,000)   -  -  -  - مصاريف بيع وتوزيع

 -  -  -  -  -  -  - إيرادات أخرى 

 -  -  -  -  -  -  - أرابح فروق تقييم القطع غري احملققة 

 -  -  -  -  -  -  - الفوائد املصرفية 

 5,423,550  -  (25,139,850)  -  -  -  30,563,400 ضريبة الالربح قبل 

 -  -  -  -  -  -  - ضريبة الدخل 

 5,423,550  -  (25,139,850)  -  -  -  30,563,400 ربح ) خسارة ( الفرتة
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 التوزيع القطاعي  - اتبع 
 

 اجلرائد /   2020 أيلول 30
 املوقع االلكرتوين 

  املطبعة  
الصفحات الصفراء  
 واألدلة السياحية 

  اإلعالن الطرقي  
 مصاريف وايرادات

 غري موزعة  
 االمجايل  الوسيلة  

 2020 أيلول 30

 لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية  
              

 ٦3,238,581  -  -  -  -  -  ٦3,238,581 املبيعات ابلصايف 
 ( 8,537,1٦0)  -  -  -  -  -  ( 8,537,1٦0) تكلفة املبيعات

 54,701,421  -  -  -  -  -  54,701,421 الربح اإلمجايل

 ( 29,012,٦34)  ( 1,500,000)  ( 27,512,٦34)  -  -  -  - مصاريف إدارية 

 ( 2,884,000)  -  ( 2,884,000)  -  -  -  - مصاريف بيع وتوزيع

 -  -  -  -  -  -  - إيرادات أخرى 

 -  -  -  -  -  -  - أرابح فروق تقييم القطع غري احملققة 

 ( 545,2٦8)  -  ( 545,2٦8)  -  -  -  - الفوائد املصرفية 

 22,259,519  (1,500,000)  (30,941,902)  -  -  -  54,701,421 ضريبة الالربح قبل 

 -  -  -  -  -  -  - ضريبة الدخل 

 22,259,519  (1,500,000)  (30,941,902)  -  -  -  54,701,421 الفرتةربح ) خسارة ( 
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 التوزيع القطاعي  - اتبع 

  اجملالت 2021 أيلول 30
 /اجلرائد

 املوقع االلكرتوين 
  املطبعة  

الصفحات الصفراء و  
 ة السياحي األدلة

  عالن الطرقي اإل 
مصاريف و  

 إيرادات غري موزعة 
 االمجايل  أخــرى قطاعات   الوسيلة  

 2021 أيلول 30

 لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية  
                  

 839,899,509  15,٦94,510  43,870,512  5٦9,794,817  139,734,252  20,928,030  28,٦07,370  4,834,990  1٦,435,028 موجودات القطاع 
                  

 561,597,893  21,022,٦07  125,397,773  194,414,9٦2  125,599,948  38,352,257  21,851,1٦9  13,525,031  21,434,147 مطلوابت القطاع 

                  

 1,714,500  -  -  1,714,500  -  -  -  -  - االستهالكات

                  

 -  -  -  -  -  -  -  -  - اإلطفاءات

 
 
 
 
 
 



 

 املغفلة واإلعالن والتسويق املسامهةاجملموعة املتحدة للنشر شركة  
 املرحلية  املالية للبياانتإيضاحات متممة   

 2021 أيلول 30عن الفرتة املالية املنتهية يف 
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 التوزيع القطاعي  - اتبع 

  اجملالت 2020 كانون األول  31
 /اجلرائد

 املوقع االلكرتوين 
  املطبعة  

الصفحات الصفراء و  
 ة السياحي األدلة

  عالن الطرقي اإل 
مصاريف و  

 موزعة إيرادات غري 
 االمجايل  أخــرى قطاعات   الوسيلة  

 2020 كانون األول   31

 لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية   لرية سورية  
                  

239,59٦,7٦  5٦9,2٦4,٦02  139,734,252  20,928,030  28,٦07,370  4,834,990  1٦,435,028 موجودات القطاع    15,٦94,510  835,095,544 
                  

 562,217,478  21,022,٦07  125,397,773  195,034,547  125,599,948  38,352,257  21,851,1٦9  13,525,031  21,434,147 مطلوابت القطاع 
                  

 2,286,000  -  -  2,28٦,000  -  -  -  -  - االستهالكات
                  

 -  -  -  -  -  -  -  -  - اإلطفاءات
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