شركة امسنت البادية
شركة مسامهة مغفلة عامة
املعلومات املالية املرحلية املوجزة وتقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول 0303
(غري مدققة)

شركة امسنت البادية
شركة مسامهة مغفلة عامة
املعلومات املالية املرحلية املوجزة وتقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول 0303
(غري مدققة)

جدول احملتوايت
صفحة

تقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية



1

املعلومات املالية املرحلية املوجزة:
بيان الوضع املايل املرحلي املوجز

0-0

بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر املرحلي املوجز

5-4

بيان التغيريات يف حقوق املسامهني املرحلي املوجز

6

بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجز

8-7

إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة

09-9

شركة إمسنت البادية
شركة مسامهة مغفلة عامة
بيان الوضع املايل
كما يف  03أيلول
( 0303غري مدققة)

إيضاح

ل.س.

كما يف  01كانون األول
0319

ل.س.

املوجودات

املوجودات املتداولة
النقد يف الصندوق ولدى املصارف
دفعات مقدمة للموردين واملقاولني
املخزون
أرصدة مدينة أخرى

5
6
7
8

جمموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
مشاريع قيد التنفيذ
موجودات اثبتة مادية
موجودات اثبتة غري مادية

9
13
11

جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات

10113015361068
10160418991843
40171813981719
69915041158

5140918791111
0136019001639
08194610891788
45611061099

71115613091385

07193610071937

05719511336
03135418091160
1319001505

10717841090
15170618511904
816851760

03140017001730

15187010001383

91157917611788

50177915591987

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  07تشكل جزءا أساسي ا من املعلومات املالية املرحلية املوجزة
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شركة إمسنت البادية
شركة مسامهة مغفلة عامة
بيان الوضع املايل  /اتبع

إيضاح

كما يف  03أيلول
( 0303غري مدققة)

ل.س.

كما يف  01كانون األول
0319

ل.س.

املطلوابت

املطلوابت املتداولة
املستحق للموردين واملقاولني
أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة
دفعات مقدمة من الزابئن
خمصص ضريبة الدخل

10
10
14
15

جمموع املطلوابت املتداولة
املطلوابت غري املتداولة
ذمم دائنة – أطراف ذات علقة – طويلة األجل
جمموع املطلوابت غري املتداولة

16

جمموع املطلوابت
حقوق املسامهني

رأس املال املكتتب به واملدفوع
االحتياطي القانوين
أرابح حمتجزة حمققة
خسائر مرتاكمة غري حمققة

17
18

8187019181600
0170010801983
0187815341881
9194019351083

1199111701518
0138310441104
55510301010
4165414001000

05141817101764

13108111511396

57190118761809
57190118761809

17179910081609
17179910081609

80104315891590

08138310891705

9176313331333
9176313331333
0160517331768
0160517331768
16130310511589
08170718481407
() 0171618801135( ) 40188410771313

جمموع حقوق املسامهني
جمموع املطلوابت وحقوق املسامهني

8100911701195

05169911731050

91157917611788

50177915591987

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  07تشكل جزءا أساسي ا من املعلومات املالية املرحلية املوجزة
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شركة امسنت البادية
شركة مسامهة مغفلة عامة
بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر املرحلي املوجز
(غري مدققة)

صايف املبيعات
كلفة البضاعة املباعة
جممل الربح
مصاريف إدارية وعمومية
فروقات أسعار صرف حمققة
فروقات أسعار صرف غري حمققة
إيرادات فوائد
أعباء متويل
اسرتداد مؤونة مواد متضررة
أرابح من استبعاد أصول اثبتة والتسوايت اجلردية
(خسارة)  /ربح الفرتة
ضريبة الدخل
صايف (خسارة)  /ربح الفرتة
بنود دخل شامل أخرى
إمجايل (اخلسارة)  /الدخل الشامل للفرتة
نصيب السهم من (خسارة)  /ربح الفرتة

إيضاح

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول
0319
0303
ل.س.
ل.س.

19
03

06170515841039
66191616641083
() 01130717701993( ) 00144014641605
00147011991645
(0153313531560
(43716571790
(43116714941935
110511105
(1113110671700
0011393
(13173116991111
(6175810981946
(17145919981357
-

01
00
00
00
04
7

15

)
)
)
)

)
)
)

() 17145919981357
)
178189
(

05

15169718111019
(1109615841717
(0619661930
00911001708
014011786
(49710841745
1510891113
5801008
14111414131806
(0103011111986
13191010981843
13191010981843
111181

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  07تشكل جزءا أساسي ا من املعلومات املالية املرحلية املوجزة
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)
)

)

)

شركة امسنت البادية
شركة مسامهة مغفلة عامة
بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر املرحلي املوجز  /اتبع
(غري مدققة)

إيضاح

19
03

صايف املبيعات
كلفة البضاعة املباعة
جممل الربح
مصاريف إدارية وعمومية
فروقات أسعار صرف حمققة
فروقات أسعار صرف غري حمققة
إيرادات فوائد
أعباء متويل
أرابح من استبعاد أصول اثبتة والتسوايت اجلردية
ربح الفرتة
ضريبة الدخل
صايف ربح الفرتة
بنود دخل شامل أخرى
إمجايل الدخل الشامل للفرتة
نصيب السهم من ربح الفرتة

لفرتة الثلثة أشهر املنتهية يف  03أيلول
0319
0303
ل.س.
ل.س.

14134113991403
05100916801498
(8134117591406( ) 10189910151594
01104314671934
(99014131453
(40610451300
(10618001801
(53919911919
19106419861680
(4140710861918
14180716991764
-

01
00
00
00
04

15

14180716991764
151190

05

)
)
)
)

)

5199910091994
(51618991400
(013341600
01114391033
7771660
(16711131173
(0161517
5150510961014
(1100019371904
4103110881083
4103110881083
44137

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  07تشكل جزءا أساسي ا من املعلومات املالية املرحلية املوجزة
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)
)
)

)
)
)

شركة امسنت البادية
شركة مسامهة مغفلة عامة
بيان التغيريات يف حقوق املسامهني املرحلي املوجز
رأس املال
املكتتب به واملدفوع
ل.س.

الرصيد كما يف  1كانون الثاين 0303
خسارة الفرتة من  1كانون الثاين
إىل  03أيلول ( 0303غري مدققة)

9176313331333
-

الرصيد كما يف  03أيلول ( 0303غري مدقق)

9176313331333

احتياطي قانوين
ل.س.

أرابح حمتجزة حمققة
ل.س.

خسائر
مرتاكمة غري حمققة
ل.س.

0160517331768

16130310511589

(0171618801135

0160517331768

16130310511589

)

(0171618801135

) () 17145919981357

9176313331333

60514641000

0156115601089

(0179618041881

)

أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية ( 1إيضاح)0
الرصيد كما يف  1كانون الثاين 0319

9176313331333

60514641000

0156115601089

(0179618041881

)

الرصيد كما يف  03أيلول ( 0319غري مدقق)

9176313331333

60514641000

0156115601089

(0179618041881

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  07تشكل جزءا أساسيا من املعلومات املالية املرحلية املوجزة
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-

05169911731050

() 17145919981357( ) 17145919981357

الرصيد كما يف  01كانون األول ( 0318قبل
تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية )1

ربح الفرتة من  1كانون الثاين
إىل  03أيلول ( 0319غري مدققة)

(خسارة)  /ربح الفرتة
ل.س.

اجملموع
ل.س.

)

8100911701195

-

13115311911703

-

13115311911703

13191010981843

13191010981843

13191010981843

01136014931573

شركة امسنت البادية
شركة مسامهة مغفلة عامة
بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجز
(غري مدققة)
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول
0319
0303
ل.س.
ل.س.

إيضاح

() 13173116991111

خسارة ( /ربح) الفرتة قبل الضريبة
تعديلت للوصول إىل صايف النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية:
فروقات سعر صرف غري حمققة
13
االستهلكات
11
اإلطفاءات
7
أرابح من تسوايت جردية للموجودات الثابتة املادية
7
اسرتداد مؤونة مواد متضررة
فوائد قرض املسامهني األساسيني

14111414131806

(00010531869
04106917451141
69418101585
88714771166
110601645
010611854
) (5801008
(0011393
(1510891113
) (17014661347
(17416651441
04108018981519
(13157319671001
(14177118381901
(04010971759
6193111961135
0100010301669
81717351087
(1146918051898

الزايدة ( /النقص) يف دفعات مقدمة للموردين واملقاولني
الزايدة يف املخزون
الزايدة يف أرصدة مدينة أخرى
الزايدة يف املستحق للموردين واملقاولني
الزايدة ( /النقص) يف دفعات مقدمة من الزابئن
الزايدة يف األرصدة الدائنة األخرى واملصاريف املستحقة
ضريبة مدفوعة

7106911301761

صايف النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

)
)
)

)

)
)
)

14109917981790
1110117541876
() 15141913301007
)
(08317551484
1148910001648
)
(05917061589
00417971064
)
(49010731490
69018081778

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  07تشكل جزءا أساسي ا من املعلومات املالية املرحلية املوجزة
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)

شركة امسنت البادية
شركة مسامهة مغفلة عامة
بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجز
(غري مدققة)  /اتبع
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول
0319
0303
ل.س.
ل.س.

إيضاح

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية:
إضافات إىل مشاريع قيد التنفيذ
شراء أصول اثبتة مادية
شراء أصول اثبتة غري مادية

(59019851473
(4186317741457
(416381606

) (1130714451307
) (1100015001051
)

)
)

صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
زايدة يف التمويل من أطراف ذات علقة
تسديد قروض أطراف ذات علقة
فوائد مرمسلة على قرض املسامهني األساسيني

(5145810681550

) (0106319681078

)

(01013331333
5161517361017

11919461753
) (0613971703
65111601159

)

صايف النقد الناتج عن األنشطة التمويلية

5143017361017

74513101189

05311861800
7166016071057
5140918791111

(811431380
(80310671490
0190318431013

10113015361068

0113315701717

9
13

فروقات أسعار صرف النقد وما يوازي النقد
صايف الزايدة ( /النقص) يف النقد يف الصندوق ولدى املصارف
5
النقد يف الصندوق ولدى املصارف كما يف أول الفرتة
النقد يف الصندوق ولدى املصارف كما يف آخر الفرتة

5

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  07تشكل جزءا أساسي ا من املعلومات املالية املرحلية املوجزة
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)
)

شركة امسنت البادية
شركة مسامهة مغفلة عامة
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول 0303
(غري مدققة)
-1

موضوع ونشاط الشركة

شركة امسنت البادية هي شركة مسامهة مغفلة عامة أتسست مبوجب قرار رائسة جملس الوزراء رقم  0465بتاريخ  1حزيران  0336حبسب قانون
االستثمار رقم  13لعام  1991وتعديلته والذي يعفي الشركة من ضريبة الدخل ملدة مخس سنوات من اتريخ بدء اإلنتاج الفعلي أو االستثمار،
أيهما أقرب.
سجلت الشركة يف السجل التجاري حملافظة ريف دمشق حتت الرقم  8590بتاريخ  0أيلول .0338
مت متديد فرتة إنشاء املشروع مبوجب القرار  0035الصادر عن مدير عام هيئة االستثمار السورية بتاريخ  7متوز  0339لتصبح مخس سنوات تنتهي
بتاريخ  1حزيران  0311أو اتريخ بدء اإلنتاج أيهما أقرب.
مدة الشركة  05سنة تبدأ يف  04أيلول  .0337كما حصلت الشركة على السجل الصناعي بتاريخ  15أاير .0311
وقعت الشركة بتاريخ  7حزيران  ،0311على شهادة القبول الشرطي اليت تشهد مبوجبها أبنه بتاريخ  7حزيران  0311قد أمت املقاول واملتمثل
بشركة " CBMIللمقاوالت" عمله يف بناء خط اإلنتاج اشأول العايد لشركة امسنت البادية .وأن مجيع عمليات تركيب اآلالت والتجهيزات قد
انتهت وعليه فقد أصبح خط اإلنتاج جاهزا للستلم وذلك وفقا للمادة رقم  13-11من العقد .ومن خلل التوقيع على شهادة القبول الشرطي،
تعترب الشركة قد انتقلت من مرحلة التشغيل التجريـيب إىل مرحلة التشغيل الفعلي.
وفقاا للمادة رقم  1-10-13وبتاريخ  01كانون الثاين  0318وقعت شركة إمسنت البادية على شهادة القبول النهايي اليت تشهد مبوجبها أن
املقاول قد أمت مجيع االلتزامات التعاقدية املتعلقة من قبله واملشار إليها سابقاا بشهادة االلتزام الشرطي.
غاية الشركة إقامة واستثمار مشروع إنتاج اإلمسنت البورتلندي العادي واشأسود واسترياد مجيع املستلزمات اللزمة لإلنتاج من آالت وجتهيزات
ومعدات وأجهزة وآليات وقطع التبديل اللزمة إلقامة املشروع وتشغيله واملشاركة واملسامهة يف مشاريع مماثلة أو متممة والقيام ابلصناعات املتممة
وامللملة واحلصول على أية حقوق أو امتيازات الزمة للشركة واسترياد وسايط النقل اللزمة.
انعقدت اجلمعية التأسيسية للشركة بتاريخ  08آب  0338ومت انتااب جملس اإلدارة اشأول للشركة .بتاريخ  0متوز  0303مت انعقاد اهليئة العامة
العادية للشركة ،وقد مت انتااب جملس إدارة جديد ملدة أربع سنوات ليالف جملس اإلدارة السابق الذي انتهت واليته يف
 18نيسان .0303
-0

تطبيق معايري التقارير املالية الدولية

يف الفرتة احلالية ،قامت الشركة بتطبيق مجيع املعايري والتفسريات املعدلة واجلديدة الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية ( )IASBوجلنة تفسري
إعداد التقارير املالية ( )IFRICالتابعة للمجلس واليت ختص وتسري على نشاطات الشركة للفرتات احملاسبية اليت تبدأ من
 1كانون الثاين .0303
مل يطرأ أي تعديل على املعلومات املالية املرحلية املوجزة ،جراء تطبيق هذه املعايري وتفسرياهتا.

-9-

-0

ملاص شأهم السياسات احملاسبية

إعداد البياانت املالية:
مت إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول  0303وفقا للمعيار احملاسيب الدويل رقم " 04التقارير
املالية املرحلية".
إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للمعلومات املالية السنوية واملعدة وفق ا للمعايري الدولية للتقارير
املالية ،كما أن نتايج أعمال الشركة لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول  0303ال متثل ابلضرورة مؤشرا على النتايج املتوقعة للسنة املنتهية
يف 01كانون اشأول .0303
مت إعداد املعلومات املالية على أساس الللفة التارخيية .تظهر املعلومات املالية املرحلية املوجزة ابللرية السورية (ل.س ،).العملة التشغيلية للشركة
وعملة االقتصاد.
فيما يلي ملاص شأهم السياسات احملاسبية اشأساسية املتبعة:
أ-

حتقق اإليرادات

يتم قيد اإليرادات ابلقيمة العادلة للمقابل املسـتلم أو القابل للسـتلم ،بعد ختفيم مردودات املبيعات املقدرة ،احلسـومات واملؤوانت املشاهبة ،إن
وجدت.
مبيعات البضاعة
يتم قيد إيرادات مبيعات البضاعة عند حتقق كافة الشروط التالية:
 قيام الشركة بتحويل املااطر اهلامة ومنافع مللية البضايع إىل الشاري عدم احتفاظ الشركة بعلقة إدارية مستمرة إىل احلد املرتبط عادة بوجود املللية وال ابلرقابة الفعالة على البضايع املباعة ميلن قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوقة من احملتمل أن تتدفق املنافع االقتصادية املرتبطة ابلعملية إىل الشركة ميلن قياس التلاليف اليت تلبدت أو سيتم تلبدها يف العملية بصورة موثوقة.مجيع مبيعات الشركة تتم نقدا.
إيرادات الفوايد
تسجل إيرادات الفوايد دورايا بناءا على أساس املبلغ ومعدل الفايدة الفعلي املطبق.
ب -مشاريع قيد التنفيذ
تظهر املشاريع قيد التنفيذ على أساس الللفة التارخيية بعد تنـزيل خسارة تدين القيمة ،إن وجدت.
ج -اشأصول الثابتة املادية
تظهر اشأصول الثابتة املادية على أساس الللفة التارخيية بعد تنـزيل االستهلكات املرتاكمة ،وخسارة تدين القيمة ،إن وجدت .تتضمن تللفة
املوجودات املشرتاة ،كلفة الشراء زايد التلاليف اإلضافية اليت تتلبدها الشركة إليصال اشأصول إىل حالتها التشغيلية.
يبدأ استهلك هذه اشأصول عندما تصبح جاهزة لغاايت إستعماهلا.
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جيري استهلك اشأصول الثابتة املادية بطريقة القسط الثابت على مدى اشأعمار املقدرة لألصول املعنية كالتايل:
سنة

13-5
آليات النقل
8-0
أجهزة كمبيوتر ومعدات تقنية وإللرتونية أخرى
13-0
مفروشات ومعدات ملتبية
05-5
مباين املصنع
03-0
معدات املصنع
يف اتريخ كل بيان وضع مايل تقوم الشركة مبراجعة القيم الدفرتية لألصول الثابتة وقيمة النفاية يف هناية العمر اإلنتاجي وطريقة االستهلك .يعرتف
ابلفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات يف فرتة مراجعة التقديرات والفرتات اللحقة إذا كانت إعادة التقييم تؤثر على الفرتة احلالية والفرتات
اللحقة.
يتم احتساب الربح أو اخلسارة النامجة عن استبعاد اشأصول الثابتة ،على أساس الفرق بني سعر املبيع والقيمة الدفرتية الصافية .ويتم تسجيل الربح
أو اخلسارة يف بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر.
د-

اشأصول الثابتة غري املادية

تظهر اشأصول الثابتة غري املادية اليت حتدد عمرها الزمين على أساس سعر الللفة ابللرية السورية بعد تنـ ـ ـ ـ ـ ـزيل اإلطفاء املرتاكم وخساير تدين القيمة
املرتاكمة ،إن وجدت.
اشأص ـ ــول الثابتة غري املادية اليت مل يتحدد عمرها الزمين يتم مراجعة التدين يف قيمتها يف اتريخ البياانت املالية ويتم تس ـ ــجيل أي تدين يف قيمتها يف
بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر.
ه -التدين يف قيمة اشأصول الثابتة املادية وغري املادية
يف اتريخ كل بيان وضــع مايل تقوم الشــركة مبراجعة القيم احلالية للموجودات املادية وغري املادية لتحديد فيما إذا كان هنالك أي مؤشــر يدل على
اخنفاض يف قيمة املوجودات .إن وجد ،يتم تقدير القيمة املس ـ ــرتدة للموجودات للي يتم حتديد مدى اخلس ـ ــارة .تتم مراجعة املوجودات غري املادية
ذات احلياة اإلنتاجية غري احملددة بتاريخ بيان الوضع املايل لتحديد فيما إذا كان هنالك أي مؤشر يدل على تدين قيمتها.
إن القيمة املسرتدة هي القيمة اشأعلى مما يلي:
 القيمـة العـادلـة اليت تعلس وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق بتاريخ بيان الوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع املايل مطروحا منها تللفة البيع حيث ينطبق ،لتحديد القيمة العادلةللموجودات.
 القيمة املســتادمة اليت تعادل التدفقات النقدية املســتقبلية املقدرة واملتوقعة من االســتمرار يف اســتعمال اشأصــل ومن القيمة كاردة يف هنايةاحلياة العملية املقدرة لألصل وذلك فيما يتعلق بوحدة توليد النقد حيث ينطبق.
إذا كانت القيمة املســرتدة املقدرة لألصــل أقل من قيمته الدفرتية ،يتم خفم القيمة الدفرتية لألصــل إىل أن تصــل إىل قيمته املســرتدة .إن خســارة
اخنفاض القيمة تســجل يف بيان الدخل والدخل الشــامل اآلخر ،إال إذا كان اشأصــل قد مت إعادة تقييمه ويف هذه احلالة فإن خســارة االخنفاض يف
القيمة تعامل كاخنفاض يف إعادة التقييم.
يف حال مت الحق ا علس خسارة اخنفاض القيمة ،يتم زايدة القيمة الدفرتية لألصل إىل أن تصل إىل القيمة املقدرة املسرتدة عل ـ ــى أال تلون الزايدة
أعلى من القيمة الدفرتية فيما لو مل يلن هناك اخنفاض يف ق يمة اشأصـل يف السـنوات السابقة .إن علس خسارة االخنفاض يف القيمة يتم تسجيله
يف بيان الدخل والدخل الش ـ ـ ــامل اآلخر إال إذا كان اشأص ـ ـ ــل قد مت إعادة تقييمه ويف هذه احلالة فإن علس خسـ ـ ـ ــارة االخنفاض يف القيمة تعامل
كزايدة يف إعادة التقييم.
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وـ-

املؤوانت

يتم تلوين مؤوانت اال لتزامات احلالية الناجتة عن أحدا سابقة واليت من احملتمل أن يرتتب عنها استعمال موارد اقتصادية ميلن تقديرها بشلل
معقول.
ز -املوجودات واملطلوابت املالية
يتم االعرتاف ابملوجودات واملطلوابت املالية يف بيان الوضع املايل حني تصبح الشركة طرف ا يف الشروط التعاقدية لألدوات املالية.
تظهر الذمم التجارية املدينة بقيمتها العادلة بعد تنـزيل املؤوانت املناسبة للمبالغ غري القابلة للتحصيل ،إن وجدت.
تظهر الذمم التجارية الداينة بقيمتها االمسية.
ح -الضرايب
يتم تشليل خمصص ضريبة الدخل وفق ا شأحلام القانون رقم  04لعام  0330واملعدل ابملرسوم التشريعي رقم  51اتريخ  1تشرين اشأول 0336
والذي حدد ض ـريبة الدخل على اشأرابح الصــافية مبعدل  00ابملاية مبا فيها مجيع اإلضــافات عدا اإلضــافة لص ــاا اإلدارة احمللية .مبوجب املادة 5
من املرســوم التشـريعي رقم  51اتريخ  1تشـرين اشأول  0336اســتفادت الشــركة من حسـم ديناميلي بنســبة ثل درجات كون املنشــأة تســتادم
أكثر من  153عاملا مسجلني ابلتأمينات االجتماعية.
ط -حتويل العملت اشأجنبية
إن العمليات اجلارية بعملت غري اللرية السورية ،مبا فيها اإليرادات واملصاريف ،تسجل حسب سعر الصرف املعمول به بتاريخ العملية .إن أرصدة
اشأصول واملطلوابت املالية احملمولة بتلك العملت يعاد حتويلها إىل اللرية السورية وفق أسعار الصرف السايدة يف اتريخ بيان الوضع املايل أما أرصدة
املوجودات واملطلوابت غري املالية اليت تقاس ابلتللفة التارخيية ال يتم حتويلها .إن فروقات الصرف الناجتة عن هذا التحويل تسجل يف بيان الدخل
والدخل الشامل اآلخر.
أسعار العملت اجلارية كانت على النحو التايل:

 1دوالر أمريلي
 1يورو
 1درهم إمارايت
 1لرية لبنانية

كما يف  03أيلول

كما يف  01كانون

0303
ل.س.

اشأول 0319
ل.س.

1056
1470195
041195
3180

406117
488109
118174
3109

بناءا على تعميم هيئة اشأوراق واشأسواق املالية السورية رقم  10اتريخ  15شباط  ،0315يتم فصل فروقات أسعار الصرف غري احملققة يف بند
منفصل ضمن بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر وبيان التغريات يف حقوق املسامهني.
ي -اشرتاكات التأمينات االجتماعية
إن الشركة مسجلة يف مؤسسة التأمينات االجتماعية وتسدد بشلل منتظم اشرتاكات التأمينات عن موظفيها إىل املؤسسة .متثل هذه املسامهات
واجبات الشركة جتاه موظفيها فيما خيص تعويم هناية اخلدمة وابلتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويم من مؤسسة التأمينات االجتماعية.
ليس على الشركة أي التزامات أخرى جتاه موظفيها فيما يتعلق بتعويم هناية اخلدمة.
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ك -املازون
يظهر املازون على أساس الللفة أو قيمة املردود الصايف أيهما أقل .تتضمن الللفة املواد املباشرة وحيث ينطبق اليد العاملة املباشرة واشأعباء
اشأخرى اليت مت إنفاقها إليصال امل ازون إىل ملانه وحالته احلاليني .يتم احتساب الللفة ابتباع طريقة املتوسط املرجح .متثل قيمة املردود الصايف
سعر البيع املقدر مطروحا منه مجيع التلاليف املقدر تلبدها للتسويق ،البيع والتوزيع.
يتألف املازون من املواد اشأولية والوقود واملواد اجلاهزة واملواد قيد اإلنتاج ابإلضافة إىل قطع الغيار .تستعمل الشركة نظام اجلرد املستمر الحتساب
خمزون آخر املدة.
ل-

النقد يف الصندوق ولدى املصارف

هو النقد واشأرصدة لدى املصارف واستحقاقاهتا اشأصلية ثلثة أشهر أو أقل.
-4

أحلام حماسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفرتاضات

يف سياق تطبيق السياسات احملاسبية ،على إدارة الشركة أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة ابلقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوابت غري
املتوفرة من مصادر أخرى .تعتمد هذه التقديرات واالفرتاضات املتعلقة بها على أسس حماسبية سليمة وعلى عوامل أخرى تعترب ذات صلة ،وقد
ختتلف النتايج الفعلية عن هذه التقديرات واالفرتاضات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشلل دوري ،يعرتف ابلفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات احملاسبية يف الفرتة اليت تراجع فيها التقديرات
وذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حصرايا على هذه الفرتة ،أو يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على الفرتة احلالية وفرتات
الحقة.
املصادر اشأساسية لعدم اليقني يف التقديرات:
 اشأعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة املادية وغري املادية:تقوم الشركة مبراجعة اشأعمار اإلنتاجية املقدرة لألصول الثابتة املادية وغري املادية وطريقة االستهلك املطبقة واإلطفاء وقيمة النفاية يف هناية
العمر اإلنتاجي لألصل يف هناية كل دورة مالية.
 تدين قيمة املوجودات وتلوين املؤوانت اللزمة:يف ظل الظروف الراهنة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السـورية ،قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسـرتدادية لألصول .ابعتقاد اإلدارة ،ال توجد
مؤشرات لتلوين مؤوانت تدين إضافية.
 مبدأ االستمرارية:قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشــركة على االســتمرار يف العمل على أســاس مبدأ االســتمرارية .اعتمدت اإلدارة يف تقييمها على جمموعة
من املؤشرات املالية والتشغيلية .إن الشركة متتلك املوارد اللافية للستمرار ابلعمل يف املدى املستقبلي املنظور .كما أن املسامهني املؤسسني
ملتزمون بتزويد الشــركة ابلدعم اللزم لضــمان اســتمراريتها ابلعمل يف املدى املســتقبلي املنظور حســب مبدأ االســتمرارية .بناءا عليه فقد مت
إعداد القوايم املالية على أساس مبدأ االستمرارية.

- 03 -

-5

النقد يف الصندوق ولدى املصارف

يتضــمن النقد يف الصــندوق ولدى املصــارف حســاب الصــندوق واحلســاابت اجلارية والودايع حتت الطلب واســتثمارات قصــرية اشأجل ذات ســيولة
عالية ميلن حتويلها إىل مبلغ حمدد من النقد دون أن تتأثر قيمتها وودايع لدى املصـارف قصــرية اشأجل تســتحق خلل شــهر إىل ثلثة أشــهر وهي
كالتايل:

النقد يف الصندوق
لرية سورية
دوالر أمريلي
يورو

كما يف  03أيلول ( 0303غري مدققة)
القيمة املقابلة
العملة اشأصلية
ل.س.

01931
51714

حساابت جارية لدى املصارف
لرية سورية
111400
دوالر أمريلي
0061787
يورو
115771538
لرية لبنانية
ودايع قصرية اشأجل
لرية سورية

كما يف  01كانون اشأول ( 0319مدققة)
القيمة املقابلة
العملة اشأصلية
ل.س.

0618581304
016401656
814001153

81563
01064

4819001843

1511541040

5154015191678
1410461071
49614361501
110131358
6135415801508

5105018131360
419951755
16611401587
7761465
5140417041869

111454
0431054
016901538

7133313331333

-

7133313331333

-

10113015361068
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1310151108
017001615
111351489

5140918791111

دفعات مقدمة للموردين واملقاولني

يتلون هذا البند مما يلي:
كما يف  03أيلول
( 0303غري مدققة)
ل.س.

11100116441654
07311651741
04914951905
1169015901503

موردو مواد أولية
دفعات مقدمة – داينون متنوعون لقاء خدمات
مقاول بناء
موردو خدمات

10160418991843
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كما يف  01كانون اشأول
( 0319مدققة)
ل.س.

0180815041098
4310801501
4910411704
10517801356
0136019001639
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املازون

يتلون هذا البند مما يلي:

مواد قيد التصنيع
إمسنت
مواد تعبئة وتغليف
قطع غيار
وقود ومواد حمركة
مواد أولية
متفجرات
مواد تشحيم وزيوت

كما يف  03أيلول

كما يف  01كانون اشأول

( 0303غري مدققة)
ل.س.

( 0319مدققة)
ل.س.

07137118611380
50617441151
66513401081
0160110511576
6105511431011
6143516171110
510051801
16713361084

10130315651874
83114761577
05018391616
0101811791405
6140618701704
7133015401384
619471330
13518961476

40171813981719

08194610891788

أرصدة مدينة أخرى
-8
يتلون هذا البند مما يلي:
كما يف  03أيلول
( 0303غري مدققة)
ل.س.

51017061700
16515601500
1010001060
813111603

أتمينات وإجيارات ومصاريف مدفوعة مقدما
دفعات مقدمة للموظفني
ضريبة دخل مدفوعة مقدما
استثمارات مالية
أرصدة مدينة متنوعة

69915041158

كما يف  01كانون اشأول
( 0319مدققة)
ل.س.

04710011831
8110031407
918051898
916051011
811101960
45611061099

متثل دفعات مقدمة للموظفني سلف عمل وديون ممنوحة للموظفني بدون فوايد.
ميثل بند استثمارات مالية قيمة استثمار يف شركة إمداد للتجارة أوف شور ش.م.ل بنسبة  %99من رأمسال الشركة ،مل تزاول شركة إمداد للتجارة
أي نشاط جتاري حىت اتريخ إعداد هذه القوايم املالية.
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مشاريع قيد التنفيذ

يتلون هذا البند من رصيد تللفة بناء معمل االمسنت ويتضمن قيمة اشأعمال املنفذة يف املوقع عن طريق املقاولني.
تتلاص حركة بند املشاريع قيد التنفيذ كما يلي:
( 0303غري مدقق)
ل.س.

الرصيد يف أول الفرتة  /السنة
إضافات خلل الفرتة  /السنة
حتويلت إىل أصول اثبتة
إطفاءات

10717841090
59019851473
(07018181857
-

الرصيد يف آخر الفرتة  /السنة

05719511336
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( 0319مدقق)
ل.س.

81415011005
1108115891766
) (1195810091338
(971633
10717841090

)
)

 -13موجودات اثبتة مادية
يتلون هذا البند مما يلي:
الللفة التارخيية
الرصيد يف  1كانون الثاين 0319
إضافات السنة
حتويلت من مشاريع قيد التنفيذ (إيضاح )9
إطفاء موجودات اثبتة مادية
استبعاد موجودات اثبتة مادية
تسوايت جردية
الرصيد يف  01كانون اشأول ( 0319مدقق)
إضافات الفرتة
حتويلت من مشاريع قيد التنفيذ (إيضاح )9
إطفاء موجودات اثبتة مادية
استبعاد موجودات اثبتة مادية
تسوايت جردية

03613901789
19015701533
(618161499
111441300
09019901800
00011691955
-

الرصيد يف  03أيلول ( 0303غري مدقق)

60611601778

االستهلكات املرتاكمة
الرصيد يف  1كانون الثاين 0319
اإلضافات ،أعباء السنة
استبعاد موجودات اثبتة مادية
تسوايت جردية
الرصيد يف  01كانون اشأول ( 0319مدقق)
اإلضافات ،أعباء الفرتة
استبعاد موجودات اثبتة مادية
الرصيد يف  03أيلول ( 0303غري مدقق)

أجهزة كمبيوتر ومعدات
تقنية وإللرتونية أخرى
ل.س.

آليات النقل
ل.س.

)

00615101478
11411581446
(41000
(9771714
(8301475
04818871410
13418381589
(1591033
45015061831

مفروشات
ومعدات ملتبية
ل.س.

)
)
)

)

8113651055
4715851970
(114361905
10710441030
10813101870
-

)

05510571175

(7418001040
(4019531746
411711886
(11416311030

)
)

)

(10815931940
(5718661740
7581317
9971680
(18417311985

) (0614471459
) (1918161715
9811865
) (5510801039

)

(5418031683

)

(5910841973

) (0010081961

)

(16914011880

1581081
)

(04018081574

5146314871505
1515501055
03816731483
5178417111073
00614811050
-

10109316091010
1148314561917
1164915581508
(119051160
(1911451700
16149915701770
4109517801341
10610071635
(1814531333
0011939

6130111901500

01131015661007

)
)

(1173614961073
( 01810831507
(1190418761797

)

( 17710171085

)

) (7715111073

مباين املصنع
ل.س.

معدات املصنع
ل.س.

)

)
)

)

)
)

)

(57019051173

)

)

)
)

)
)

)

(88714771166

)

)
)

158081
)

(8101418761441

صايف القيمة الدفرتية
الرصيد يف  03أيلول ( 0303غري مدققة)

45617431895

03917381007

17717451935

0191913981043

15109115451795

03135418091160

الرصيد يف  01كانون اشأول ( 0319مدقق)

07910911603

16411851407

7119611994

0185918041470

11105114781413

15170618511904
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)
)
)

(6147019811976
(97510161736
419091930
1617111100
(7140715571656

(5170013031500

19107417881073
1185110071391
1195810091338
(119091486
(717941010
(0310111393
00115414391583
4186317741457
07018181857
(1814531333
(1591033
0011939
08106917151630

(4150716041961
(60510311976
1417011575
(5114813951060

(0113013941180

اجملموع
ل.س.

)

مت توزيع مصاريف االستهلكات لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غري مدققة) كما يلي:
0303
ل.س.

كلفة البضاعة املباعة (اإليضاح )03
مصاريف إدارية وعمومية (اإليضاح )01

0319
ل.س.

80313491474
5714071690

66319811164
0018011401

88714771166

69418101585

 -11موجودات اثبتة غري مادية
يتلون هذا البند مما يلي:
ل.س.

الللفة التارخيية:

الرصيد كما يف  1كانون الثاين 0319
إضافات
الرصيد كما يف  01كانون اشأول ( 0319مدقق)
إضافات

10015391066
718811590
10310931958
416381606

الرصيد كما يف  03أيلول ( 0303غري مدقق)

10419991584

اإلطفاءات:

الرصيد كما يف  1كانون الثاين 0319
أعباء السنة
الرصيد كما يف  01كانون اشأول ( 0319مدقق)
أعباء الفرتة

(10310001131
(114701394
(10117351195
(010611854

)
)
)
)

الرصيد كما يف  03أيلول ( 0303غري مدقق)

(10413671349

)

صايف القيمة الدفرتية:

الرصيد كما يف  03أيلول ( 0303غري مدقق)

1319001505

الرصيد كما يف  01كانون اشأول ( 0319مدقق)

816851760

مت توزيع مصاريف اإلطفاءات لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غري مدققة) كما يلي:
0303
ل.س.

117661905
5941919

كلفة البضاعة املباعة (اإليضاح )03
مصاريف إدارية وعمومية (اإليضاح )01

010611854
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0319
ل.س.

7801396
4831549

110601645

-10

املستحق للموردين واملقاولني

يتلون هذا البند مما يلي:
كما يف  03أيلول
( 0303غري مدقق)
ل.س.

8180010001100
671533
0019161541
0716311463

موردو مواد أولية وقطع غيار
مقاولو البناء
استحقاقات أخرى
موردو خدمات

8187019181600
-10

كما يف  01كانون اشأول
( 0319مدقق)
ل.س.

1160916171068
0310511307
8418631613
05610401510
1199111701518

أرصدة داينة أخرى ومصاريف مستحقة

يتلون هذا البند مما يلي:
كما يف  03أيلول
( 0303غري مدقق)
ل.س.

()1

1107015741897
54418881780
6119871748
09319681065
68015001430
4014331333
03913601710
1019651333
18318031000
8617541753
17010191040
815051333
4613331333
11316701657
0170010801983

مؤونة مواجهة أعباء حمتملة
فوايد قرض املسامهني اشأساسيني املستحقة
ضرايب اإلنفاق االستهلكي
احتياطي رسم اإلدارة احمللية املتعلقة بضرايب اإلنفاق االستهلكي
()0
رسوم استاراج مستحقة
خمصص شؤون املوارد البشرية
أتعاب مهنية مستحقة
رسوم تعاقدية مستحقة
مصاريف تنقلت مستحقة
مصاريف تشغيل حمطة الطاقة املستحقة
رواتب مستحقة
ضرايب وأتمينات اجتماعية مستحقة
مصاريف اتصاالت وكهرابء مستحقة
مصاريف حراسة املعمل
أرصدة داينة خمتلفة

كما يف  01كانون اشأول
( 0319مدقق)
ل.س.

1107015741897
17416651441
04110001495
6119871748
00413411193
51118141008
0510331333
4814331910
1011911833
10716451440
9016401830
00011531414
616131333
4619951750
0138310441104

( )1قامت اإلدارة بتاريخ  01كانون اشأول  0318بتلوين مؤونة ملواجهة أية أعباء وخماطر حمتملة قد تنتج يف املستقبل.
( )0رسوم اإلستاراج هي مصاريف مدفوعة للحلومة لقاء املواد املستارجة (كلس  053لرية سورية /طن وابزلت  053لرية سورية /طن).
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 -14دفعات مقدمة من الزابين
ميثل هذا البند دفعات مقدمة من الزابين كما يف  03أيلول ( 0303غري مدقق) مقابل مبيعات إمسنت.
 -15خمصص ضريبة الدخل
كما جاء يف اإليضاح ( ،)0تقوم الشركة ابحتساب الضريبة وفقا للقوانني واشأنظمة املرعية يف اجلمهورية العربية السورية ،يتم تشليل خمصص ضريبة الدخل
وفق ا شأحلام القانون رقم  04لعام  0330واملعدل ابملرسوم التشريعي رقم  51اتريخ  1تشرين اشأول  0336والذي حدد ضريبة الدخل على اشأرابح
الصافية مبعدل  00ابملاية مبا فيها مجيع اإلضافات عدا اإلضافة لصاا اإلدارة احمللية .مبوجب املادة  5من املرسوم التشريعي رقم  51اتريخ  1تشرين اشأول
 0336استفادت الشركة من حسم ديناميلي بنسبة ثل درجات كون املنشأة تستادم أكثر من  153عاملا مسجلني ابلتأمينات االجتماعية .يتم
إخضاع نتيجة أعمال الفرتة للتعديلت للوصول إىل الدخل اخلاضع للضريبة وذلك كما يلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول
0319
0303
ل.س.
ل.س.

(14111414131806 ) 13173116991111

(خسارة)  /ربح الفرتة قبل الضريبة
يضاف:
استهلك املباين (إيضاح )13
فروقات أسعار صرف غري حمققة (إيضاح )00
ينزل:
إيرادات فوايد
اسرتداد مؤونة مواد متضررة
فروقات أسعار صرف غري حمققة
الربح الضرييب
نسبة الضريبة
مصروف الضريبة
رسوم اإلدارة احمللية ( %13من الضريبة)
مسامهة وطنية إلعادة اإلعمار ( %13من الضريبة)
ضريبة الدخل عن العام احلايل
تلليفات ضريبية عن أعوام سابقة

17710171085
43116714941935

16010901301
-

) (014011786
(110511105
(1510891113
(00911001708
14130317531000
09164116601344
%19
%19
0166518401540
5160119151788
06615841054
56011911579
06615841054
56011911579
0119913111353
6175810981946
011331906
6175810981946

مصروف ضريبة الدخل للفرتة

)
)
)

0103011111986

تتلاص حركة خمصص ضريبة الدخل كما يلي:

الرصيد كما يف بداية الفرتة  /السنة
مصروف ضريبة الدخل للفرتة  /للسنة
تسديدات خلل الفرتة  /السنة
الرصيد كما يف هناية الفرتة  /السنة

كما يف  03أيلول

كما يف  01كانون اشأول

( 0303غري مدقق)
ل.س.

( 0319مدقق)
ل.س.

4165414001000
6175810981946
(1146918051898
9194019351083
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51417301884
4160010091713
) (49016131060
4165414001000

)

-16

اشأطراف ذات علقة

تتألف اشأطراف ذات علقة من املدراء واإلدارة العليا وأعضاء جملس اإلدارة واملسامهني.
يتلون هذا البند مما يلي:
بنود بيان الوضع املايل املرحلي املوجز:
ذمم داينة – أطراف ذات علقة – طويلة اشأجل
متويل من املسامهني اشأساسيني

كما يف  03أيلول
( 0303غري مدقق)
ل.س.

شركة املهيدب القابضة
شركة سري إنفست القابضة
شركة الزعيم القابضة
شركة الفوزان القابضة
إبراهيم شيخ ديب
حممود أمحد زهري شبارق
أكرم حورية
شركة كريسون ش.م.ل أوف شور

كما يف  01كانون اشأول
( 0319مدقق)
ل.س.

08104511781007
1170011511148
6186011001481
0163718051979
5199417961710
73613661053
00410411977
44814841354

10160310371715
58515091017
1145616881077
1118913801768
1148818611600
00010311541
7511851807
15310711660

57190118761809

17179910081609

خلل عام  0314قام املسامهون اشأساسيون مبنح الشركة قرض آخر مؤجل الدفع مببلغ  811581815دوالر أمريلي و 113031333يورو.
مت خلل عام  0315حتويل حصة شركة ميناف أس أي أس يف القرض من الدوالر اشأمريلي إىل اليورو مع الفوايد املرتتبة عليه.
خلل عام  ،0316قام عدد من املسامهني اشأساسيني مبنح الشركة قرضني آخرين مؤجلي الدفع مببلغ  113801533يورو ،و  110841077يورو .مل يتم
حتويل سوى مبلغ  9151477يورو ،و113661804يورو.
خلل عام  ،0317قام عدد من املسامهني اشأساسيني مبنح الشركة ثلثة قروض أخرى مؤجلة الدفع مببلغ  516151853يورو و 117601377دوالر
أمريلي و 117071065دوالر أمريلي.
خلل عام  ،0318قام عدد من املسامهني اشأساسيني مبنح الشركة قروض أخرى مؤجلة الدفع مببلغ  1516711651دوالر أمريلي ،كما مت سداد مايعادل
ملبغ  416441564دوالر أمريلي ابللرية السورية إىل بعم املسامهني اشأساسيني كدفعات من القروض السابقة املمنوحة من قبلهم.
خلل عام  ،0318تنازلت شركة ميناف اس ايه اس القابضة عن حصتها من أسهم الشركة ،مت حتويل حصتها من القرض مع الفوايد املرتتبة عليه إىل عدد
من املسامهني اشأساسيني ،وخلل عام  0319مت حتويل هذه القروض والفوايد التابعة هلا من اليورو إىل الدوالر اشأمريلي.
خلل عام  ،0319قام عدد من املسامهني اشأساسيني مبنح الشركة قرض آخر مؤجل الدفع مببلغ  0751333دوالر أمريلي ،كما مت سداد مايعادل مبلغ
 501387دوالر أمريلي ابللرية السورية إىل بعم املسامهني اشأساسيني كدفعات من القروض السابقة املمنوحة من قبلهم.
خلل عام  ،0319تنازل السيد زايد الزعيم عن حصته من أسهم الشركة إىل شركة الزعيم القابضة املسامهة املغفلة اخلاصة ،كما تنازل السادة حممد وشريين
وميساء الزعيم وهلل صلحية عن حصتهم من أسهم الشركة إىل شركة كريسون ش.م.ل أوف شور.
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خلل عام  ،0303مت سداد مبلغ  01013331333لرية سورية إىل بعم املسامهني اشأساسيني كدفعة على احلساب من القروض السابقة املمنوحة من
قبلهم ،ومت قيد هذه القروض ضمن بند ذمم داينة –أطراف ذات علقة –طويلة اشأجل موزعة على الشلل التايل كما يف  03أيلول :0303
دوالر أمريلي

شركة املهيدب القابضة
شركة الزعيم القابضة
شركة الفوزان القابضة
ابراهيم شيخ ديب
حممود أمحد زهري شبارق
أكرم حورية
شركة كريسون ش.م.ل .أوف شور

0315151484
013801376
118091840
016751053
0681060
971068
1941706

يورو

ما يعادهلا لرية سورية

518681085
6731814
5081978
4001867
1361017
-

04141713361536
4185918001006
0139315031056
0198419981579
61910001993
10010941038
04415881416
4710084741191

يتم احتساب الفوايد على هذه القروض يف  01آذار و 03أيلول من كل عام مبعدل  EURIBORستة أشهر مضافا إليه هامشا مقداره  ،%4105كما
يتم إضافة الفوايد السنوية املستحقة على أصل القروض واحتساب الفوايد على أساس معدل الفايدة املركبة ابتداءا من  03أيلول من كل عام.
مت قيد هذه الفوايد ضمن بند "ذمم داينة -أطراف ذات علقة – طويلة اشأجل" موزعة على الشلل التايل كما يف  03أيلول :0303
شركة املهيدب القابضة
شركة الزعيم القابضة
شركة الفوزان القابضة
ابراهيم شيخ ديب
حممود أمحد زهري شبارق
أكرم حورية
شركة كريسون ش.م.ل .أوف شور

دوالر أمريلي

011791678
0891891
0871660
4501307
561798
081404
561847

يورو

9961071
1101597
891604
701405
181163

-

ما يعادهلا لرية سورية

5146010761839
65516641640
49014361753
67517501183
9811341348
0517331390
7114331046
7149010341767
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-17

رأس املال امللتتب به واملدفوع

أتسست الشركة برأس مال قدره  1010مليار لرية سورية موزع على  0414مليون سهم بقيمة إمسية تبلغ  533لرية سورية وقد قام املؤسسون ابالكتتاب مبا
قيمته  13107مليار لرية سورية ما يعادل نسبة ( )%85من رأمسال الشركة وقد مت طرح ابقي اشأسهم البالغة قيمتها  1180مليار لرية سورية ما نسبته
( )%15للكتتاب العام.
بتاريخ  8حزيران  0311مت عقد اجتماع للهيئة العامة غري العادية ونتج عنه ما يلي:




صادقت اهليئة العامة غري العادية على ختفيم رأمسال الشركة من  1010مليار لرية سورية إىل  9176مليار لرية سورية وذلك من خلل عدم
استدعاء القسط اشأخري املتمثل بـ  %03من رأمسال الشركة ومن خلل ختفيم القيمة اإلمسية للسهم من  533لرية سورية إىل  433لرية سورية
مت االنتهاء من اإلجراءات اللزمة خلفم رأس املال خلل شهر أيلول  0311ومت إصدار نساة حمدثة من السجل التجاري للشركة حيث مبلغ
رأس املال  9176مليار لرية سورية.
تبعا لقرار جملس إدارة الشركة بتاريخ  8أاير  0311وللفقرة رقم  95-0و 91-0واملادة رقم  0من الفقرة رقم  91لقانون الشركات رقم 09
لعام  ،0311صادقت اهليئة العامة غري العادية على تقسيم أسهم الشركة من خلل إصدار  4أسهم جديدة مقابل كل سهم حايل وبقيمة أمسية
 133لرية سورية للسهم اجلديد بدالا من  433لرية سورية.
قام حمامي الشركة ابستلمال إجراءات تقسيم اشأسهم خلل شهر تشرين اشأول  .0311وبناءا عليه فإن عدد أسهم الشركة أصبح
 9716مليون سهم بقيمة امسية  133لرية سورية للسهم الواحد.

 -18االحتياطي القانوين
حددت املادة  197من قانون الشركات رقم  09اتريخ  04شباط  0311االحتياطي القانوين مبعدل  %13من صايف اشأرابح السنوية قبل الضريبة ،حىت
بلوغه  %05من رأس املال ،إال أنه جيوز مبوافقة اهليئة العامة للشركة االستمرار يف اقتطاع هذه النسبة حىت يبلغ جمموع االقتطاعات هلذا االحتياطي كامل
رأمسال الشركة.
-19

صايف املبيعات

ميثل هذا البند مبيعات الشركة من اإلمسنت لألسواق احمللية.
تتوزع مبيعات الشركة كما يلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غري مدققة)
0319
0303
ل.س.
ل.س.

إمسنت أكياس
إمسنت فرط (دوغما)
كلينلر
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56130916311956
13188713601004
-

07189410161071
8180410101849
1713551389

66191616641083

06170515841039

-03

كلفة البضاعة املباعة

يتلون هذا البند مما يلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غري مدققة)
0319
0303
ل.س.
ل.س.

املواد اشأولية املستعملة:
مواد أولية مستادمة ابإلنتاج

9115015051317

5199813461153

جمموع املواد اشأولية املستادمة

9115015051317

5199813461153

أجور عمال:
رواتب وأجور عمال

1168814491058

1137415591857

جمموع أجور العمال املستادمة ابإلنتاج

1168814491058

1137415591857

مصاريف غري مباشرة:
كهرابء ،طاقة وحمروقات ومواد مساعدة أخرى
استهلكات (اإليضاح رقم )13
إطفاءات (اإليضاح رقم )11
استشارات
صيانة
مصاريف غري مباشرة أخرى

01165017391009
80313491474
117661905
10010361160
0140311851709
1100311051614

جمموع املصاريف غري املباشرة
التغري يف اإلنتاج حتت التصنيع
البضاعة املنتجة
التغري يف خمزون اإلمسنت

00198613801965
07106813401140
() 9118114411750( ) 15134110951039
03187710471003
00116817001039
16315051773
07417001406
00144014641605

كلفة البضاعة املباعة
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19117514991609
66319811164
7801396
16116671416
0138017801967
93010671680

01130717701993

-01

مصاريف إدارية وعمومية

يتلون هذا البند مما يلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غري مدققة)
0319
0303
ل.س.
ل.س.

رواتب وأجور وبدالت
استهلكات (اإليضاح رقم )13
إطفاءات (اإليضاح رقم )11
أتعاب واستشارات فنية
مصاريف تدريب
اجيارات
عموالت مصرفية
بريد وهاتف
ضيافة واستقبال
مصاريف صيانة وتصليح وأتمني سيارات
مصاريف سفر وإقامة
رسم الطابع ابإلضافة إىل رسم االدارة احمللية
وقود وحمروقات
دعاية ومطبوعات
أتمني
مياه وكهرابء
مصاريف حلومية
تنقلت
مصاريف إدراج يف سوق دمشق لألوراق املالية
ضرايب ورسوم أخرى
مصاريف أخرى

- 25 -

1171611941750
5714071690
5941919
17317671944
7351333
8618881600
8051463
1719591133
0110471710
1415131533
10010891788
117361903
1918731433
713601063
1310091714
915991844
716841903
1813011165
0415731043
4811401013
14015091378

77517471685
0018011401
4831549
6310601938
013001300
6413531573
013341000
1610961036
0515151347
1110011560
5914331169
0517641556
1013711890
1410361789
816841701
810881467
519441738
1718601333
0314841333
5516561604
5515871068

0153313531560

1109615841717

-00

فروقات أسعار الصرف

ميثل هذا البند فروقات أسعار الصرف الناجتة عن إعادة تقييم املوجودات واملطلوابت املالية املعنونة بعملت أجنبية كون الشركة تظهر البياانت املالية ابللرية
السورية العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد ،وابملقابل معظم املطلوابت املالية تسجل ابلعملت اشأجنبية.
بناءا على تعميم هيئة اشأوراق واشأسواق املالية السورية رقم  10اتريخ  15شباط  ،0315يتم فصل فروقات أسعار الصرف غري احملققة يف بند منفصل
ضمن بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر وبيان التغريات يف حقوق املسامهني .تتوزع فروقات أسعار الصرف بني فروقات أسعار صرف حمققة وغري حمققة
كمايلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غري مدققة)
0319
0303
ل.س.
ل.س.

) (0619661930
(43716571790
(00911001708 ) 43116714941935

فروقات أسعار صرف حمققة
فروقات أسعار صرف غري حمققة

(19011651805 ) 43157511501697
-00

إيرادات فوايد

يتلون هذا البند من الفوايد على احلساابت اجلارية لدى املصارف لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول  0303و.0319
-04

أعباء متويل

يتلون هذا البند مما يلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غري مدققة)
0319
0303
ل.س.
ل.س.

فوايد على قرض املسامهني اشأساسيني

-05

1113110671700

49710841745

1113110671700

49710841745

نصيب السهم من نتيجة الفرتة

يتلون هذا البند مما يلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غري مدققة)
0319
0303
ل.س.
ل.س.

(13191010981843 ) 17145919981357
9716331333
9716331333

(خسارة)  /ربح الفرتة
املتوسط املرجح لعدد اشأسهم القايمة خلل الفرتة

(

نصيب السهم من (خسارة)  /ربح الفرتة
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178189

)

111181

)

-06
(أ)

القيمة العادلة وإدارة املااطر
القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية:

ال يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدفرتيـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية املوقوفة بتاريخ بيان الوضع املايل املرحلي املوجز.
إدارة خماطر رأس املال
تتبع الشركة سياسة إلدارة رأس املال هدفها احملافظة على مبدأ استمرارية اشأعمال ابالضافة إىل حتقيق أعلى عايدية مملنة ،وذلك من خلل حتسني توازن
الديون واشأموال اخلاصة .يتألف رأس مال الشركة من أمواهلا اخلاصة ابإلضافة إىل الذمم الداينة للمقاولني ،اشأطراف ذات العلقة والتسهيلت اإليتمانية.
بلغت نسبة الديون لألموال اخلاصة ما يلي:
كما يف  03أيلول
( 0303غري مدققة)
ل.س.

املستحق للموردين واملقاولني
ذمم داينة – أطراف ذات علقة – طويلة اشأجل
نقد يف الصندوق ولدى املصارف
صايف الديون
حقوق املسامهني
نسبة صايف الديون إىل إمجايل حقوق املسامهني
(ب)

كما يف  01كانون اشأول
( 0319مدققة)
ل.س.

1199111701518
8187019181600
17179910081609
57190118761809
() 5140918791111( ) 10113015361068
14105315001346
50169010891384
05169911731050
8100911701195
%55184
%651167

خماطر السوق:

تنشأ هذه املااطر من التغريات يف قيمة ،أو اإليرادات النامجة عن املوجودات أو الفوايد أو أسعار صرف العملت مبا فيها املااطر النامجة عن عدم التطابق
بني استحقاقات املوجودات واملطلوابت.
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(ج)

خماطر السيولة:

إن إدارة خماطر السيولة تتمثل ابلتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء اباللتزامات املرتتبة على الشركة عند استحقاق أي دفعة .هلذه الغاية ،فإن الشركة تقوم
بقياس التدفق النقدي املتوقع ابلنسبة للموجودات واملطلوابت على حد سواء وذلك بشلل دوري.
كما يف  03أيلول ( 0303غري مدققة)
أكثر من سنة
ل.س.

أقل من سنة
ل.س.
املوجودات

اجملموع
ل.س.

نقد يف الصندوق ولدى املصارف
دفعات مقدمة للموردين واملقاولني
أرصدة مدينة أخرى

10113015361068
10160418991843
69915041158

-

10113015361068
10160418991843
69915041158

جمموع املوجودات

07140719431066

-

07140719431066

املطلوابت

57190118761809

8187019181600
0170010801983
0187815341881
9194019351083
57190118761809

8187019181600
مستحق للموردين واملقاولني
0170010801983
أرصدة داينة أخرى ومصاريف مستحقة
0187815341881
دفعات مقدمة من الزابين
9194019351083
خمصص ضريبة الدخل
ذمم داينة  -أطراف ذات علقة – طويلة اشأجل
جمموع املطلوابت

05141817101764

57190118761809

80104315891590

فجوة السيولة

0131910071630

(57190118761809

) () 55193016491007

كما يف  01كانون اشأول 0319
أقل من سنة
ل.س.
املوجودات

أكثر من سنة
ل.س.

اجملموع
ل.س.

النقد يف الصندوق ولدى املصارف
دفعات مقدمة للموردين واملقاولني
أرصدة مدينة أخرى

5140918791111
0136019001639
45611061099

-

5140918791111
0136019001639
45611061099

جمموع املوجودات

8195919481119

-

8195919481119

املطلوابت

1199111701518
املستحق للموردين واملقاولني
0138310441104
أرصدة داينة أخرى ومصاريف مستحقة
55510301010
دفعات مقدمة من الزابين
4165414001000
خمصص ضريبة الدخل
ذمم داينة  -أطراف ذات علقة  -طويلة اشأجل
13108111511396
جمموع املطلوابت
فجوة السيولة

(1100110301977

17179910081609
17179910081609
) (17179910081609
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1199111701518
0138310441104
55510301010
4165414001000
17179910081609
08138310891705
) () 19110314411616

خماطر معدل الفايدة:
(د)
تنشأ هذه املااطر من التغريات اليت حتد يف معدالت الفوايد السوقية واليت هلا أتثري مباشر على املوجودات املنتجة للفوايد واملطلوابت اخلاضعة للفوايد.
مت حتديد حتليل احلساسية أدانه بناءا على اإلرتفاع السريع يف معدل الفايدة.
املطلوابت
ل.س.

54180317781958

كما يف  03أيلول ( 0303غري مدققة)
صايف (املطلوابت)  /املوجودات
املوجودات
ل.س.
ل.س.

() 47180317781958

7133313331333

يظهر اجلدول التايل حساسية الشركة لزايدة بنسبة  %315يف معدل الفايدة حيث تظهر نتايج التحليل كما يلي .أما يف حالة نقص معدل الفايدة بنسبة
 %315فسيلون اشأثر مسا ٍو يف القيمة معاكس يف اإلشارة.
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غري مدققة)
صايف (املطلوابت)/املوجودات
املوجودات
املطلوابت
ل.س.
ل.س.
ل.س.

07411501895
(هـ)

(00911501895

0513331333

)

خماطر العملت اشأجنبية

يتمثل خطر العملت اشأجنبية يف التغريات يف أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعار العملت اشأجنبية والذي يؤثر على املدفوعات واملقبوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ابلعملت اشأجنبية وكذلك تقييم
املوجودات وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية ابلعملت اشأجنبية .خلل السنة قامت إدارة الشركة إبجراء عدة حتاليل حساسية ملااطر العملت اشأجنبية
وتوجهت إىل بنك حملي للنظر يف إملانية التحوط للعملت اشأجنبية ،مل يلن مملنا التحوط للرتفاع يف الدوالر اشأمريلي مقابل اللرية السورية.
إن قيمة املوجودات واملطلوابت املالية للشركة ابلعملت اشأجنبية يف اتريخ التقرير هي كالتايل:
املطلوابت
ل.س.

1148517781903
0139413671574
-

دوالر أمريلي
يورو
لرية لبنانية

كما يف  03أيلول ( 0303غري مدققة)
املوجودات
ل.س.

0010061448
61516861630
110131357

صايف (املطلوابت)/املوجودات
ل.س.

(1145015501470
(1147810831970
110131357

)
)

مت إعداد هذا التحليل بفرض تراجع صرف سعر اللرية السورية مقابل العملت اشأجنبية بنسبة  .%13اشأرقام املذكورة أدانه تدل على زايدة خسارة الشركة
وذلك عند تراجع سعر صرف اللرية السورية مقابل العملت اشأجنبية بنسبة  .%13عند حتسن قيمة اللرية السورية بنسبة  %13مقابل العملت اشأخرى
سيلون هناك نفس التاثري على صايف اخلسارة وللن ستظهر كمية اآلثر إبشارة معاكسة.
(اخلسارة)  /الوفر
لفرتة التسعة أشهر املنتهية
يف  03أيلول 0303
ل.س.

دوالر أمريلي
يورو
لرية لبنانية
-07

(14510551047
(14718081397
1011336

املوافقة على املعلومات املالية املرحلية املوجزة

متت املوافقة على إصدار املعلومات املالية املرحلية املوجزة من قبل جملس اإلدارة بتاريخ  1تشرين الثاين .0303
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)
)

