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 الموحدة  اإلیضاحات المرفقة بالقوائم المالیة
 ٣١/١٢/٢٠١٨عن الفترة المنتھیة في

 
 معلومات عامة : -١

أسس##ت غرف##ة تج##ارة   ١٩٩١/ لع##ام ١٠وفق##ًا ألحك##ام ق##انون االس##تثمار رق##م /  رأس المVVال : )١
/ لی#رة  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠برأس#مال ق#درة /   المس#اھمة المغفل#ة بحم#اه    حماة الشركة األھلی#ة للنق#ل  

ض##اعفت الش##ركة رأس##مالھا لیص##بح    ١٩٩٤وزع##ة عل##ى مئت##ا أل##ف س##ھم ، و بع##ام    س##وریة م
/ لیرة سوریة موزعة على أربعمائة ألف سھم القیمة االسمیة للسھم الواح#د  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠/

و تطبیق#ًا ألحك#ام ق#انون الش#ركات الص#ادر بالمرس#وم       خمسمائة لیرة سوریة مدفوعة بالكامل .
/ ٤٩قرار ھیئة األوراق و األسواق المالیة السوریة رق#م / و  ٢٠١١/ لعام ٢٩التشریعي رقم /

ع%دد أس%ھم الش%ركة    فقد تم تجزئة أسھم الش#ركة و تع#دیل القیم#ة االس#میة لیص#بح       ٢٠١١لعام 
   قدرھا مائة لیرة سوریة مدفوعة بالكامل للسھم الواحد ملیوني سھم و بقیمة اسمیة

  ١٢/٩/١٩٩٢العمل: المباشرة بخ تاری                 ٢٨/٤/١٩٩٢ تاریخ التأسیس:  )٢
 ش /١٦٨١ رقم السجل التجاري:  )٣
أنش#طة الش#ركة المرخص#ة : نق#ل الرك#اب ـ نق#ل الط#رود و الرس#ائل البریدی#ة ـ الح#واالت                  )٤

 المالیة ـ مكتب للسیاحة و السفر .
 تتوزع فروع و مكاتب الشركة في المحافظات و المدن التالیة :  )٥

ـ   طرط#وس  ـحل#ب ـ الالذقی#ة      الس#لمیة ـ   الس#قیلبیة ـ  ( دمش#ق ـ حم#ص ـ حم#اة ـ مح#ردة ـ          
 ) . الرقة

، ل#دى جمی#ع ف#روع     أعمال و خدمات الشركة بالكامل ( حجز ـ ش#حن ـ ح#واالت )    تم أتمتة  )٦
 . ومكاتب الشركة

 أي غرض یتم شحنھ عبر الشركة ھو مؤمن علیھ بشكل دائم ضد األخطار المتعلقة الشركة  )٧
 ف##ظ المس##تندات المتعلق##ة بأعم##ال وإرس##الیات الزب##ائنیوج##د ل##دى الش##ركة أرش##یف خ##اص لح )٨

 حفاظا لحقوقھم
 یتم إدخال بیانات اإلرسالیات من خالل شبكة حاسوبیة موصولة مع جمیع مراكز الشركة .  )٩
 لزوم تراخیص العمل بالحواالت المالیة الداخلیة من الجھ#ات المختص#ة ( مص#رف س#وریة     )١٠

تستوجب فصل نشاط الحواالت عن أنش#طة الش#ركة   المركزي ـ المؤسسة العامة للبرید ) التي  
األھلیة للنقل و التي تفردت بأنشطة ( نقل الركاب و نقل الطرود و المغلفات ) فقد ت#م اح#داث   

 ،  ذات الشVخص الواحVد   الشركة األھلیVة للحVواالت المالیVة المحVدودة المسVؤولیة     شركة باسم 
أمانVة  ) الصVادر عVن   ١ي رقVم ( شخصیة اعتباریة مستقلة بموجVب السVجل التجVار    و أصبحت

/ ملیVوني لیVرة سVوریة ، نشVاطھا :     ٢٫٠٠٠٫٠٠٠السجل التجاري بحماة بVرأس مVال قVدره /   
و تعلیماتVھ   ٢٠١٤/ لعVام  ١تقدیم بعض الخدمات البریدیة بموجب أحكام قVانون البریVد رقVم /   

 ، ریة التنفیذیVVة و السVVیما تقVVدیم الحVVواالت المالیVVة ضVVمن أراضVVي الجمھوریVVة العربیVVة السVVو   
الش#ركة األھلی#ة للنق#ل عل#ى فص#ل       عمل#ت و التي تتملكھا بالكامل الشركة األھلیة للنقل و علیھ 

، و اعداد ق#وائم مالی#ة منفص#لة      ١/١/٢٠١٨لحواالت إداریًا و مالیًا بدءًا من األھلیة لشركة ال
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  حسابات مدینة مختلفة :   -٩
 ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/١٢/٧٢٠١ البیان

 ٠ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ تأمینات أولیة ـ مزایدة كراج الراموسة
 ٢٫٨٨٠٫٠٠٠ ٢٫٨٨٠٫٠٠٠ ةالراموس ١تأمینات نھائیة ـ مكتب رقم

 ٣٥٠٫٠٠٠  أجور شقة حلب مدفوعة مقدمًا
 ٢٢٤٫٦٠٠  ٢٠١٩عقد تأمین مكاتب الحواالت 

 ٣٫٤٥٤٫٦٠٠ ٤٫٨٨٠٫٠٠٠ المجمـــــــــــــــوع
 : النقد في الصندوق والمصارف -١٠

 لیرة سوریة لیرة سوریة 
 ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/١٢/٧٢٠١ الحساب

 ٢٢٠٫١٥٤ ٢٢٥٫٠٩٧ /ل.سبنك بیمو السعودي الفرنسي
 ٩٠٦٫٨٦٥ ٤٣٦٫٨٦٥ /ل.سبنك بیبلوس

 ٨٤٫٧١٤٫٠٣٨ ٢٩٫١١٦٫٨٢٩ المصرف التجاري 
 ٧٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ودائع ألجل / التجاري

 ٢٩٫٥٧٨٫٧٥٤ ١٨٫٩٧٣٫٣٠١ الصندوق
 ١٨٩٫٤١٩٫٨١١ ٧٢٫٧٥٢٫٠٩٢ المجمـوع

 فیة مطابقة للكشوف المصرفیة بذلك التاریخ.إن الحسابات المصر
 

 االحتیاطي القانوني : -١١
  

 لیرة سوریة قانونياحتیاطي  البیان
 ٥٧٫٣٧٣٫٤٩٢ ٣١/١٢/٢٠١٧ رصید
 ٥٧٫٣٧٣٫٤٩٢ ١٣/١٢/٨٢٠١ رصید

 

تشكیل الحد األدنى وفق قانون الشركات و سیتم اتخاذ االجراءات المناسبة باجتماع الھیئwة  تم 
 القادمة .

 طر : االختیاريحتیاطي الا -١٢
  

 لیرة سوریة اختیارياحتیاطي  البیان
 ٠ ٣١/١٢/٢٠١٧ رصید

 ٢٫٦٣١٫٢٦٧ ١٧/٣/٢٠١٨قرار الھیئة العامة في 
 ٢٫٦٣١٫٢٦٧ ١٣/١٢/٨٢٠١ رصید

  : مؤونة ضریبة الدخل -١٣
 % ٥٠الشwwwركة األھلیwwwة للنقwwwل شwwwركة مسwwwاھمة طرحwwwت أسwwwھمھا علwwwى االكتتwwwاب العwwwام بنسwwwبة  ال تقwwwل عwwwن  

، و الشwwركة األھلیwwة للحwwواالت  % ١٤و ھwwي خاضwwعة لضwwریبة الwwدخل علwwى األربwwاح الحقیقیwwة بنسwwبة     
 %  ٢٢شركة محدودة المسؤولیة خاضعة لضریبة الدخل على األرباح بنسبة 

 رصید المیزانیة األھلیة للحواالت األھلیة للنقل البیان
  ١٫٧١٣٫٩٣٠ ١٥٤٫٨١٨٫١٩٢ أرباح الفترة
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 ٤٨٫٣٩٧٫٠٤٠ ٤٤٫٧٩٩٫٠١٠ الحواالت واردات 
 ١٫٣٣٣٫٢٧٠٫٢٦٦ ١٫٠٠٩٫٤٢٨٫١٤١ المجمـوع

 

 المتنوعة من غیر األنشطة الرئیسیة : اإلیرادات -١٧
 ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/١٢/٢٠١٧ البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 ٤٫٢٠٠٫٠٠٠ ٤٫٢٠٠٫٠٠٠ واردات الصالة
 ١٦٫٣٠٨٫١٢٤ ١٥٫٠٧٤٫٧٧٨ مبیع مخلفات محطة الصیانة

 ١٫٥٦٢٫٢٠٠ ١٫٤٥٥٫٤٥٠ عفــــــش زائـــــــــد
 ١٫١٥٠٫٠٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠ أرباح الجامعة الوطنیة
 ٣٨٥٫٣٤١ ٠ فوائد مصرفیة دائنة

 ٢٣٫٦٠٥٫٦٦٥ ٢١٫٤٨٠٫٢٢٨ المجمـوع
 

 مصروفات التشغیل : -١٨
 المجموع األھلیة للحواالت األھلیة للنقل مجموعال األھلیة للحواالت األھلیة للنقل 

 ١٣/١٢/٢٠١٨ ١٣/١٢/٢٠١٧ انـــــــــــــــالبی
 ٢٩٦٫٢٢١٫٧٨٦ ١٧٫١٢٣٫٩١٤ ٢٧٩٫٠٩٧٫٨٧٢ ٢١٦٫٥٤٨٫٩١٧ ١٠٫٢١٥٫٠١٥ ٢٠٦٫٣٣٣٫٩٠٢ الرواتب و األجور

 ١٤٢٫٣٣٤٫٣٢٧  ١٤٢٫٣٣٤٫٣٢٧ ١٠٥٫٩٨٣٫٠٢٧  ١٠٥٫٩٨٣٫٠٢٧ قطع الغیار
 ٢٨٫٠٥٠٫٥٢٦  ٢٨٫٠٥٠٫٥٢٦ ٣٣٫١٧٥٫٧٣٤  ٣٣٫١٧٥.٧٣٤ االطارات
 ٣٣٤٫٢٥٤٫١٢١ ٢٧١٫٤٠٠ ٣٣٣٫٩٨٢٫٧٢١ ٣٢٥٫٦٦٦٫٠٢٩ ٣٥٣٫٨٥٠ ٣٢٥٫٣١٢٫١٧٩ الوقود

 ٢١٫٦١٦٫٧٤٢  ٢١٫٦١٦٫٧٤٢ ١٦٫٦٧٢٫٢٩٩ ٢٫٥٠٠ ١٦٫٦٦٩٫٧٩٩ زیوت وشحوم
 ٥٠٨٫٢٣٥ ٦١٫٤٥٤ ٤٤٦٫٧٨١ ٣٧٩٫٨٤٥ ٧٢٫٩١٥ ٣٠٦٫٩٣٠ المنظفات

 ٥٫٥٤٥٫٨٨٧ ٩٧٢٫٢٥١ ٤٫٥٧٣٫٦٣٦ ٣٫٣٦٧٫٨٢٧ ٦٨٣٫٦١١ ٢٫٦٨٤٫٢١٦ قرطاسیة ومطبوعات
 ٥٫١٣٦٫٥٣٢ ٤٦٢٫١٦٣ ٤٫٦٧٤٫٣٦٩ ٤٫٣٤٢٫٢٧٣ ٥٧٥٫٧٠٠ ٣٫٧٦٦٫٥٧٣ نفقات الضیافة

 ٣٫٥٣٩٫٨٤٠  ٣٫٥٣٩٫٨٤٠ ٧٫٦٣١٫٨٩٣ ٥٧٥٫٣٠٠ ٧٫٠٥٦٫٥٩٣ المدخرات
 ٨٠٫٦٩٣٫٥٤٠ ٣٫٨٧٧٫٨١٣ ٧٦٫٨١٥٫٧٢٧ ٤٧٫١١١٫٩٨٤ ١٫١٨٦٫٢١٠ ٤٥٫٩٢٥٫٧٧٤ صیانة و اصالح
 ٣٨٢٫٥٠٠ ٢٥٩٫٥٠٠ ١٢٣٫٠٠٠ ٦٩٫١٩٥  ٦٩٫١٩٥ دعایة وإعالن

 ٣٫٨٤٧٫١٢٥ ٧٠٢٫٧٥٠ ٣٫١٤٤٫٣٧٥ ٣٫٩٩٣٫٧٠٠ ٦٦٨٫٠٣٣ ٣٫٣٢٥٫٦٦٧ أجور مواصالت
 ٨٫٦٠٠٫٨٥٩  ٨٫٦٠٠٫٨٥٩ ٨٫٥٦٢٫٠٥٤ ٢٫٩٣١٫٨٤٠ ٥٫٦٣٠٫٢١٤ كھرباء و میاه
 ٦٫١٤٧٫٠٢٧ ٨٢٩٫٨٤١ ٥٫٣١٧٫١٨٦ ٥٫٤٢٥٫٨٣٢ ١٫٦٧٢٫٣٧٥ ٣٫٧٥٣٫٤٥٧ ھاتف و فاكس

 ١٥٫٩٩٠٫٢٥٠ ١٠٢٫٨٣٣ ١٥٫٨٨٧٫٤١٧ ٥٫٢٦١٫٩٨٥ ٦٤٦٫٥٥٠ ٤٫٦١٥٫٤٣٥ االیجارات
 ١٫٠٦٥٫٧٥٠ ٩٠٫٠٠٠ ٩٧٥٫٧٥٠ ١٫١١٠٫٥٥٥ ٢٤٠٫٢٧٤ ٨٧٠٫٢٨١ نفقات قضائیة
 ٦٫٠٨٤٫٢٦٧ ٥٫٣٢٥ ٦٫٠٧٨٫٩٤٢ ٣٫٨٣١٫٨٥٠ ١٧٣٫٩٠٠ ٣٫٦٥٧٫٩٥٠ نفقات التأمین

 ٥٫٢٩٠٫٨٩٠  ٥٫٢٩٠٫٨٩٠ ٣٫٩١١٫٩٠٠  ٣٫٩١١٫٩٠٠ رسوم البولمانات
 ١٠٨٫٩٥٧٫٨١٥ ٧٣٫٠٠٠ ١٠٨٫٨٨٤٫٨١٥ ٦٤٫٢٦٠٫٨٠٥ ٨٢٫٠٠٠ ٦٤٫١٧٨٫٨٠٥ مكافآت لغیر العاملین

نشاطات قومیة 
 واجتماعیة

٤٥٫٠٠٠  ٤٥٫٠٠٠ ١٦٥٫٨٥٠  ١٦٥٫٨٥٠ 
 ٣٫٢٧٧٫١٤١ ٣٫٢٧٠٫٧٤١ ٦٫٤٠٠ ٤٫٣٩٩٫١٥٤ ٤٫٣٩٩٫١٥٤  عموالت مصرفیة
 ٥٣٫٠٣٦٫٢٥٥ ٤٫٥١١٫٥٧٠ ٤٨٫٥٢٤٫٦٨٥ ١٨٫٢٨٣.٥٥٠ ٣٫٨٩٧٫٥٦٠ ١٤٫٣٨٥٫٩٩٠ عموالت الوكالء
 ٣٫٧٨٧٫٣٩٣ ١١٨٫٤٩٠ ٣٫٦٦٨٫٩٠٣ ٣٫٠٧٦٫٩٨٠ ١٤٨٫٨٢٥ ٢٫٩٢٨٫١٥٥ نفقات مختلفة
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