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شركة المجموعة المتحدة للنشر واإلعالن والتسويق
دمشق  -الجمهورية العربية السورية

إيضاحات متممة للبيانات المالية عن الفترة المنتهية في  33حزيران 2322
 .1نبذة عامة عن الشركة
تأسست شركة اجملموعة ادلتحدة كشركة مسامهة مغفلة يف  3تشرين األول من العام  4002دبوجب شهادة التسجيل
رقم  93229اليت زبول الشركة القيام جبميع أعمال الدعاية واإلعالن والطباعة وإبرام االتفاقيات والعقود ادلتعلقة
بادلشاريع وصناعة السينما واستًناد مجيع مستلزمات اإلنتاج من آالت وذبهيزات وآليات إلقامة وتشغيل مشاريعها
وخدمات االتصاالت ودار نشر حيث سبتلك الشركة العديد من النشاطات والرتاخيص مثل رللة ليالينا ،رللة توب جًن،
رللة واتس أون ،رللة ماري كلًن ،رللة جاال ،نشاط اللوحات الطرقية ،سًنيا كول ،جريدة بلدنا (باللغتٌن العربية
واالصلليزية) ،الصفحات الصفراء والدليل السياحي (مرحبا سوريا) باإلضافة إىل مطبعة للجرائد.
خالل عام  4099دخلت الشركة يف عقد استثمار مع شركة الوسيط إنرتناشيونال على أن تكون الشركة صاحبة احلق
احلصري باستعمال اسم جريدة الوسيلة وسبثيلها أمام الغًن يف كافة أراضي اجلمهورية العربية السورية.
إن مقر الشركة الرئيسي ىو مزة الفيالت الشرقية شارع اإلسكندرية دمشق اجلمهورية العربية السورية.
 .2أسس اإلعداد وملخص للسياسات والتقديرات المحاسبية الهامة

 .2.1أسس إعداد القوائم المالية
 مت إعداد القوائم ادلالية ادلرحلية ادلختصرة لشركة اجملموعة ادلتحدة للنشر و اإلعالالن و التسالويق ادلسالامهة ادلغفلالةللسالتة أشالالهر ادلنتهيالالة يف  30حزيالران  4044وفقالاً دلعيالالار التقالالارير ادلاليالة رقالالم " 32التقالالارير ادلاليالة ادلرحليالالة "
ومتطلبات القوانٌن يف سوريا.
 ال تتضالالمن القالوائم ادلاليالالة ادلرحليالالة ادلختصالالرة كافالالة ادلعلومالالات وااليضالاحات ادلطلوبالالة إلعالالداد قالوائم ماليالالة سالالنويةوجيب قرائتها مع القوائم ادلالية السنوية للشركة كما يف  39كانون األول  ،4049كذلك فإن نتائج فرتة الستة
أشهر ادلنتهية يف  30حزيران  4044ال سبثل بالضرورة مؤشراً للنتائج ادلتوقعة للسنة ادلالية اليت ستنتهي يف 39
كانون األول .4044
 السياسات احملاسبية الواردة الحقاً واليت تتماشى مع ادلعايًن الدولية إلعداد التقارير ادلالية والقانون ،مت تطبيقهاوفقاً دلبدأ الثبات عند إعداد البيانات ادلالية للشركة.
 إن اللًنة السورية ىي عملة إظهار القوائم ادلالية واليت سبثل العملة الوظيفية للشركة. مت إعداد القوائم ادلالية وفقا دلبدأ الكلفة التارخيية. القالوائم ادلاليالالة ادلرحليالالة ادلختصالالرة لشالالركة اجملموعالالة ادلتحالالدة للنشالالر و اإلعالالالن و التسالالويق ادلسالالامهة ادلغفلالالة للسالالتةأشهر ادلنتهية يف  30حزيران  4044مع ّدة بناءً على فرض االستمرارية ،واإلدارة يف الشركة قامت باالستعداد
دلواجهة ىذا األمر.
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مت إقرار القوائم ادلالية ادلرحلية ادلختصرة للشركة كما يف  30حزيران  4044من قبل رللس إدارة الشركة بتاريخ
. 4044-07-42

 .2.2التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات

المعايير الجديدة والمعدلة والتي تم تطبيقها من قبل الشركة:
 قامت الشركة باتباع مجيع ادلعايًن والتفسًنات ادلعدلة اجلديدة وادلعدلة الصادرة عن رللس معايًن احملاسبةالدولية ( )IASBوجلنة تفسًن إعداد التقارير ادلالية ( )IFRICالتابعىة للمجلس واليت أصبحت
سارية ادلفعول للفرتات ادلالية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين  4044يف إعداد القوائم ادلالية
للشركة ،واليت مل تؤثر بشكل جوىري على ادلبالغ واالفصاحات الواردة يف القوائم ادلالية للسنة والسنوات
السابقة ،علماً بأنو قد يكون ذلا تأثًن على ادلعاجلة احملاسبية للمعامالت والرتتيبات ادلستقبلية.
 أما فيما يتعلق دبعايًن التقارير ادلالية الدولية اجلديدة وادلعدلة الصادرة وغًن السارية ادلفعول بعد ،فتتوقعالشركة أن يتم تطبيق ادلعايًن الدولية وادلعدلة الصادرة وغًن السارية ادلفعول بعد يف إعداد التقارير ادلالية
عند تاريخ سريان كل منها ،إال أنو من غًن العملي أن يتم تقدير أثر تطبيق ذلك يف الوقت احلايل
بشكل معقول حلٌن قيام اإلدارة باستكمال الدراسة التفصيلية لتطبيق تلك ادلعايًن على القوائم ادلالية
للشركة.

 .2.3معلومات القطاعات

قطاع األعمال ديثل رلموعة من ادلوجودات والعمليات اليت تشرتك معا يف تقدًن منتجات أو خدمات خاضعة
دلخاطر وعوائد زبتلف عن تلك ادلتعلقة بقطاعات أعمال أخرى (واليت يتم قياسها وفقا للتقارير اليت يتم
استخدامها من قبل ادلدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى الشركة) (إيضاح .)49

 .2.4ترجمة العمالت األجنبية
أ -العملة التشغيلية وعملة عرض القوائم ادلالية

يتم تقييم البنود ادلتضمنة فالي القوائم ادلالية باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت سبارس هبا الشركة
نشاطها ("العملة التشغيلية") .إن ىذه القوائم ادلالية مقدمة باللًنة السورية واليت تعترب العملة التشغيلية
وعملة عرض القوائم ادلالية للشركة.

ب -العمليات واألرصدة
يتالم ربويالل العمليات بالعمالت األجنبية اىل العملة التشغيلية باألسعار السائدة بتاريخ العملية .إن أرباح
وخسائر ربويل العمليات بالعمالت األجنبية الناذبة عن تسوية العمليات وعن ربويل العمالت يف هناية
السنة حسب أسعار صرف ادلوجودات وادلطلوبات ادلالية احملولة إىل العمالت األجنبية يتم تسجيلها يف
قائمة الدخل.
إن فروقات التحويل للموجودات وادلطلوبات غًن ادلالية يتم تسجيلها يف قائمة الدخل كجزء من األرباح
واخلسائر الناذبة عن القيمة العادلة.
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 .2.5الممتلكات والمعدات

يتم تسجيل ادلمتلكات وادلعدات بسعالر الكلفة التارخييالة بعد تنزيل االستهالكات ،وتشمل الكلفة التارخيية
ادلصاريف ادلتعلقالة باقتنالاء ىالذه ادلمتلكات وادلعدات.
يتم تضمٌن التكاليف الالحقة لقيمة ادلوجودات أو احتساهبا على أهنا موجودات منفصلة بطريقة مناسبة
عندما يكون ىناك احتمال تدفق فوائد اقتصادية مستقبلية للشركة مصاحبة للموجودات ويكون من ادلمكن
قياس كلفة تلك ادلوجودات بطريقة موثوق هبا ال يتم تسجيل القيمة الدفرتية للبند ادلستبدل ويتم تسجيل مجيع
مصاريف التصليحات والصيانة األخرى عند تكبدىا يف قائمة الدخل.
يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت بتوزيع الكلفة على العمر اإلنتاجي للممتلكات وادلعدات.
وال يتم استهالك األرض وإن األعمار اإلنتاجية الرئيسية ادلستخدمة ذلذا الغرض ىي:
سن الوات
10-91
مباين
91-90
اآلالت
90-1
ادلفروشات ومستلزمات مكتبية
1
سيارات
1
أجهزة حاسوب
1
اللوحات
يتم مراجعة القيمة ادلتبقية والعمر اإلنتاجي للموجودات ،وتعدل كما يناسب وذلك بتاريخ كل قوائم مالية.
عندما يقل ادلبلغ ادلمكن اسرتداده من أي من ادلمتلكات وادلعدات عن صايف قيمتها الدفرتية فإنو يتم
زبفيض قيمتها إىل القيمة ادلمكن اسرتدادىا وتسجل قيمة التدين يف قائمة الدخل (إيضاح .)4.8
رب ّدد األرباح أو اخلسائر الناذبة عن استبعاد ادلمتلكات وادلعدات باالستنالاد اىل الفرق بٌن القيمة الدفرتية
وعائداهتا ويتم تسجيلها يف قائمة الدخل.

 .2.6الموجودات غير الملموسة
ادلوجودات غًن ادللموسة اليت يتم احلصول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احلصول
عليها .أما ادلوجودات غًن ادللموسة اليت يتم احلصول عليها من خالل طريقة أخرى غًن االندماج فيتم
تسجيلها بالكلفة.
يتم تصنيف ادلوجودات غًن ادللموسة على أساس تقدير عمرىا الزمين لفرتة زلددة .او لفرتة غًن زلددة ويتم
إطفاء ادلوجودات غًن ادللموسة اليت ذلا عمر زمين زلدد خالل ىذا العمر ويتم قيد اإلطفاء يف قائمة الدخل.
أما ادلوجودات غًن ادللموسة اليت عمرىا الزمين غًن زلدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم ادلالية
ويتم تسجيل أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل ادلوحد.
اليتم رمسلة ادلوجودات غًن ادللموسة الناذبة عن أعمال الشركة ويتم تسجيلها يف قائمة الدخل يف نفس الفرتة.

9

شركة اجملموعة ادلتحدة للنشر واإلعالن والتسويق ادلسامهة ادلغفلة
إيضاحات متممة للبيانات ادلالية ادلرحلية
عن الفرتة ادلنتهية يف  30حزيران 4044

يتم مراجعة اية مؤشرات على تدين قيمة ادلوجودات غًن ادللموسة يف تاريخ القوائم ادلالية .كذلك يتم مراجعة
تقدير العمر الزمين لتلك ادلوجودات ويتم إجراء اية تعديالت على الفرتات الالحقة.

 .2.7مشاريع قيد التنفيذ

تدرج حسابات مشاريع قيد التنفيذ على أساس الكلفة ،وربول إىل حساب ادلمتلكات وادلعدات عند وضعها
يف العمل ،حيث تصبح جاىزة الستهالكها وفقاً للسياسات ادلالية ادلذكورة سابقاً (إيضاح .)4.1

 .2.8التدني في قيمة الموجودات غير المالية
يتم مراجعة ادلوجودات اخلاضعة لإلطفاء لتحديد خسارة التدين يف قيمتها عندما تشًن األحداث أو التغيالّرات
يف الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد ال تكون قابلة لالسرتداد .يتم احتساب خسارة التدين يف القيمة دبقدار
ادلبلغ الذي تتجاوز بو القيمة الدفرتية للموجودات عن القيمة ادلمكن اسرتدادىا.
والقيمة ادلمكن اسرتدادىا ىي القيمة العادلة للموجودات بعد تنزيل تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام
أيهما أعلى .وألغراض تقييم تدين القيمة يتم ذبميع ادلوجودات يف أدىن ادلستويات اليت يوجد ذلا تدفقات
نقدية ديكن ربديدىا بشكل منفصل (وحدات توليد النقد) .ويتم مراجعة ادلوجودات غًن ادلالية باستثناء
الشهرة اليت تعرضت تدين يف قيمتها الحتمال عكس اخنفاض القيمة بتاريخ كل تقرير.

 .2.9المخزون
يتم تسعًن ادلخزون بالكلفة أو بصايف القيمة القابلة لالسرتداد أيهما أقل .يتم ربديد الكلفة باستخدام طريقة
متوسط سعر الكلفة .إن تكلفة ادلخزون اجلاىز وربت التصنيع تشمل ادلواد اخلام مضافاً ذلا الرواتب واألجور
ادلباشرة وتكاليف اإلنتاج ادلباشرة وتستثىن تكاليف االقرتاض .إن القيمة القابلة لالسرتداد ىي قيمة البيع
التقديرية ضمن النشاط االعتيادي للشركة بعد تنزيل مصاريف البيع ادلتوقعة.
يتم تسعًن قطع الغيار بسعر الكلفة أو بصايف القيمة القابلة لالسرتداد أيهما أقل.

 .2.13مدينون وأرصدة مدينة أخرى
يتم االعرتاف أساساً بادلدينون واألرصدة ادلدينة األخرى عنالد تسجيلها بقيمتهالا العادلالة وتقاس الحقالاً علالى
أسالاس الكلفة ادلطفالأة باستخالدام طريقالة الفائدة الفعلية بعد تنزيل سلصص التدين يف القيمة.
يتالم تكويالن سلصص التدين للذمم التجارية ادلدينة عندمالا يتوفالر اإلثبات بالأن الشركالة لالن تتمكالن مالن ربصيالل
مجيالع ادلبالالغ ادلستحقالة وفقالاً لشالروط الديالن األصليالة .إن مواجهالة ادلديالن دلصاعالب ماليالة ىامالة ،وجالود إمكانيالة
إفالالس أو إعالادة اذليكلالة ادلاليالة للمديالن والتخلالف أو التأخيالر فالي الدفالع ىالي مؤشالرات علالى وجالود تدنالي فالي
احلسابالات ادلدينالة.
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سبثالل قيمالة ادلخصص الفالرق مالا بيالن القيمة الدفرتية للموجودات والقيمالة احلالية للتدفقالات النقديالة ادلتوقعالة
ادلخصومة بسعر الفائالدة السوقيالة.
يتم زبفيض القيمة الدفرتية للموجودات من خالل استخدام حساب سلصص ،ويتم إدراج اخلسارة يف قائمة
الدخل ضمن ادلصاريف اإلدارية .يتم اطفاء الذمم التجارية ادلدينة الغًن قابلة للتحصيل يف حساب سلصص
تدين الذمم التجارية ادلدينة ،ويف حال ربصيل الذمم التجارية ادلدينة اليت مت اطفاؤىا سابقاً يتم تسجيلها
ضمن اإليرادات األخرى يف قائمة الدخل.

 .2.11النقد ومعادالت النقد

يتكالون النقالد ومعادالت النقالد من الصنالدوق وودائع ربالت الطلالب لدى البنالوك واستثمارات أخالرى قابلة
التحويالل إىل نقالد ال يتجالاوز استحقاقهالا األصلالي الثالثالة أشهالر أو أقالل.

 .2.12دائنون وأرصدة دائنة أخرى
يتم االعرتاف أساسالاً بالدائنون واألرصدة الدائنة األخرى بالقيمالة العادلالة ومالن ثالم تدرج بالكلفة ادلطفالأة
باستخالدام طريقالة الفائدة الفعلية.

 .2.13التسهيالت البنكية
يعتالرف بالتسهيالت البنكية فالي البدايالة علالى أسالاس القيمالة العادلالة صافيالة بعالد خصم التكاليف ادلتكبدة من
العملية .ومالن ث ّالم تالدرج بالكلفالة ادلطفالأة ،ويتالم إقالرار أيالة فروقالات مالا بيالن القيالم ادلستلمالة (صافيالة بعالد حسالم
تكاليف العمليالة) وقيالم السالداد فالي قائمة الدخل خالالل مهلالة الدين باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم تصنيف التسهيالت البنكية كمطلوبات متداولة إال إذا كان لدى الشركة حق غًن مشروط لتأجيل تسوية
االلتزامات لفرتة ال تقل عن  94شهراً بعد تاريخ قائمة ادلركز ادلايل.

 .2.14مخصصات

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

 .2.15االعتراف باإليرادات
سبثل اإليرادات القيمة العادلة للمبلغ النقدي ادلستلم أو ادلدين للخدمة ادلقدمة ضمن النشاط االعتيادي
للشركة .تظهر اإليرادات صافية من الضرائب ادلضافة ،ادلرذبعات ،احلسومات واخلصومات ادلمنوحة.
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تقوم الشركة باالعرتاف باإليرادات عندما يتم قياس اإليرادات بشكل موثوق بو وعندما يكون من ادلرجح
تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للشركة.

 .2.16الموجودات المالية من خالل بيان الدخل الشامل
إن ادلوجودات ادلالية من خالل بيان الدخل الشامل ىي ليست مشتقات مالية وقد مت تصنيفها ضمن ىذه
الفئة ومل يتم تصنيفها يف البنود األخرى.
يتم تصنيف ىذه ادلوجودات من ضمن ادلوجودات غًن ادلتداولة إال إذا كان إلدارة الشركة النيالّة لبيع ىذه
االستثمارات خالل  94شهراً من تاريخ قائمة ادلركز ادلايل.
يتم إثبات ادلوجودات ادلالية من خالل بيان الدخل الشامل بالقيمة العادلة عند الشراء مضافاً إليها مصاريف
االقتناء ،ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم ادلالية بالقيمة العادلة ويتم تسجيل التغًنات الالحقة يف القيمة
العادلة يف قائمة الدخل يف نفس الفرتة.
عند بيع أو اخنفاض االستثمارات ادلصنفة يف ىذا البند ،فان التغيالّر ادلرتاكم يف القيمة العادلة وادلثبت يف
حقوق ادللكيّة يتم إثباتو يف قائمة الدخل كإيرادات أو خسائر ناذبة عن االستثمارات.
ديكن اسرتجاع خسارة التدين اليت مت تسجيلها سابقاً يف قائمة الدخل إذا ما تبٌن دبوضوعية أن الزيادة يف
القيمة العادلة قد حدثت يف فرتة الحقة لتسجيل خسائر التدين ،حيث يتم اسرتجاع خسائر التدين ألدوات
الدين من خالل قائمة الدخل .يف حٌن يتم اسرتجاع خسائر التدين يف أسهم الشركات من خالل حقوق
ادللكية.
تظهر ادلوجودات ادلالية اليت ال ديكن ربديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليو بالكلفة ويتم تسجيل اي تدين
يف قيمتها يف قائمة الدخل.

 .2.17التدني في قيمة الموجودات المالية
تقوم الشركة دبراجعة القيم ادلثبتة للموجودات ادلالية يف تاريخ القوائم ادلالية لتحديد فيما اذا كانت ىنالك
مؤشرات تدل على تدين يف قيمتها إفرادياً أو على شكل رلموعة ،ويف حالة وجود مثل ىذه ادلؤشرات فانو
يتم تقدير القيمة القابلة لالسرتداد من اجل ربديد خسارة التدين.
يتم تسجيل التدين يف القيمة يف قائمة الدخل كما يتم تسجيل اي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين
السابق يف ادلوجودات ادلالية يف قائمة الدخل باستثناء أسهم الشركات ادلتوفرة للبيع.

 .2.18ضريبة الدخل
سبثل مصاريف الضرائب مبالغ الضريبة ادلستحقة.
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ربسب مصاريف الضرائب ادلستحقة على أساس األرباح اخلاضعة للضريبة .وزبتلف األرباح اخلاضعة للضريبة
عن األرباح ادلعلنة يف القوائم ادلالية الن األرباح ادلعلنة تشمل إيرادات غًن خاضعة للضريبة او مصاريف غًن
قابلة للتنزيل يف السنة ادلالية وإمنا يف سنوات الحقة او اخلسائر ادلرتاكمة ادلقبولة ضريبيا أو بنود ليست
خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.
ربسالالب الضرائب دبوجب النسب الضريبية ادلقررة دبوجب القوانٌن واألنظمة والتعليمات.

 .2.19التقاص

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

 .2.23مزايا الموظفين
خبصوص خطط ادلزايا زلددة القيمة أو ادلشاركة فان الشركة تقوم بدفع مشاركات بشكل إجباري للتأمينات
االجتماعية وادلالُدار من قبل مؤسسة حكومية (مؤسسة التأمينات االجتماعية) وبشكل اختياري تقوم الشركة
بدفع التأمينات الصحية للموظفٌن .ال يرتتب على الشركة أي التزامات أخرى عند دفع مشاركتها ويتم إدراج
ىذه ادلشاركات كمصروف تأمينات اجتماعية وصحية عند استحقاقها.

 .2.21إحتياطي قانوني
دبوجب قانون الشركات رقم  3ادلادة  997لسنة  4008يف اجلمهورية العربية السورية يتم ربويل  :90من
أرباح الشركة الصافية للسنة إىل االحتياطي القانوين حبيث جيوز للشركة التوقف عن احتساب االحتياطي عند
وصولو دلبلغ  :41من رأس ادلال وىو غًن قابل للتوزيع على ادلسامهٌن .يتم احتساب االحتياطي القانوين يف
هناية كل سنة مالية كنسبة من صايف األرباح السنوية.

الرصيد كما يف بداية السنة  /الفرتة
احملول من األرباح االمجالية (قبل ضريبة الدخل وبعد زبفيض األرباح غًن
ّ
احملققة) إىل االحتياطي القانوين خالل السنة  /الفرتة

الرصيد كما يف هناية السنة /الفرتة
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ليرة سورية

ليرة سورية

2800880100

2703200988

-

7470134

4803680533

4803680533
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 .2.22رأس المال

ُسجلت اجملموعة ادلتحدة برأمسال قدره  9000000000لًنة سورية ( 9000000سهم بقيمة  900لًنة سورية
للسهم الواحد) ُسدد منو  202100000لًنة سورية مسامهات عينية (أصول ثابتة) و 101100000لًنة سورية
نقداً ،مت تقييم ادلسامهات العينية يف رأس ادلال على شكل أصول ثابتة من قبل خبًن عقارات سلتص بتاريخ 3
تشرين األول  4002وباالعتماد على القيمة السوقية لألصول الثابتة والعمر االفرتاضي ادلق ّدر ذلا.

قررت اذليئة العامة للشركة يف اجتماعها الذي انعقد بتاريخ  3سبوز  4008زيادة رأمسال الشركة بواقع 4000000
ادلسجل كما يف  39كانون األول  4008مبلغ
سهم بقيمة امسية  900لًنة سورية للسهم ليصبح رأمسال الشركة ّ
 3000000000لًنة سورية ،حيث سبت تغطية زيادة رأمسال الشركة من خالل األرباح ادلبقاة من السنوات السابقة
ُ
والبالغة  9903800247لًنة سورية والباقي ( 8990173لًنة سورية) مت تسديده نقداً من قبل الشركاء
قررت اذليئة العامة للشركة يف اجتماعها ادلنعقد بتاريخ  43كانون األول  4008زيادة رأمسال الشركة بواقع
 407000000سهم ،ما يعادل  47000000000لًنة سورية ،وقد سبت ادلوافقة على زيادة رأمسال الشركة من قبل
وزارة االقتصاد والتجارة يف  42كانون الثاين  ،4007ووفقاً لذلك أصبح رأمسال الشركة كما يف  39كانون األول
 4007مبلغ  30000000000لًنة سورية ،ىذه الزيادة سددت من خالل مسامهات عينية (أصول ثابتة).
قررت اذليئة العامة للشركة يف اجتماعها ادلنعقد بتاريخ  49حزيران  4090زيادة رأس ادلال من 30000000000
لًنة سورية إىل  21000000000لًنة سورية ،ىذا وقد حصلت الشركة على موافقة وزارة االقتصاد ذات الرقم
 9787بتاريخ  42حزيران  4090وموافقة ىيئة األوراق ادلالية ذات الرقم  900بتاريخ  48تشرين األول 4090
لزيادة رأس ادلال أصوالً ،وأصبح عدد األسهم ادلصدرة وادلتداولة  201000000سهم.

 .2.23أحداث نتيجة ظرف طارئ
إن تفشي فًنوس كورونا ( ،)COVID-99كان لو أثراً على االقتصاد بشكل عام زللياً وعادلياً وىذ أثر
بشكل كبًن يف حركة السوق  0إن مدة ىذا التأثًن ال ديكن ربديدىا بالوقت الراىن وبالتايل ال ديكن تقدير
قيمة ىذا األثر بشكل موثوق يف تاريخ ادلوافقة على إصدار ىذه البيانات ادلالية  .ديكن أن تؤثر ىذه
التطورات على النتائج ادلالية ادلستقبلية و التدفقات النقدية وادلركز ادلايل للشركة  .تقوم إدارة الشركة باستكمال
تقييمها لتأثًن ( )COVID-99على عمليات الشركة من اجل ازباذ اإلجراءات ادلناسبة ومعاجلة ادلوقف
بشكل صحيح  .مع االخذ بعٌن االعتبار أن سياسة الشركة دبا خيص ادلبيعات هبذه الفرتة كانت ترتكز على
فعالية اإلعالن على ادلواقع االلكرتونية  0إال أن تأثًن ىذا الظرف كان مؤثرا" بشكل كبًن خصوصا" أنو أثر
على حركة السوق بشكل كبًن من مجود نتيجة احلظر الذي مت تطبيقو بسببو .
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 .3إدارة المخاطر المالية

 .3.1عوامل المخاطر المالية

تتعرض الشركة دلخاطر مالية سلتلفة نتيجة لنشاطاهتا .وتتضمن ىذه ادلخاطر تأثًن التقلبالات يف السوق (سلاطر ربويل
العمالت) وسلاطر االئتمان وسلاطر السيولة .يركز برنامج إدارة ادلخاطر اإلمجالية للشركة علالى زبفيض التأثًن السليب
احملتمل علالى النتائج ادلاليالة للشركة إىل احلد األدىن.
أ -سلاطالر السالوق
 سلاطالر ربويالل العمالالتيتم ربويل ادلعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل اللًنة السورية بسعر التحويل السائد عند إجراء العملية ،ويتم
ربويل ادلوجودات وادلطلوبات بالعمالت األجنبية يف هناية السنة ادلالية إىل اللًنة السورية باألسعار السائدة يف هناية
السنة ،وإن أرباح وخسائر التحويل النامجة عن ذلك تدرج ضمن قائمة الدخل.
 سلاطالر سعر الفائدةربتفظ الشركة حالياً بأدوات مالية زبضع ألسعار فائدة متغًنة واليت زبضع فوائدىا وإعادة سدادىا للتقلبات يف
أسعار الفائدة بالسوق .لذلك قد تواجو الشركة خطر التغًن يف أسعار الفائدة بالسوق.
ب -سلاطالر االئتمان
تنحصر ادلوجودات ادلالية اليت زبضع دلخاطر االئتمان يف النقد ومعادالت النقد وادلدينون واألرصدة ادلدينة األخرى.
تتعامل الشركة فقط مع ادلؤسسات ادلالية اليت تتمتع دبالءة ائتمانية عالية ،ولدى الشركة سياسة للحد من القيمة ادلعرضة
خلطر االئتمان لدى مؤسسة مالية واحدة .كما إن الشركة تطبق سياسة ائتمانية واضحة جلميع العمالء.
سبثل القيمة الدفرتية لألصول ادلالية احلد األقصى خلطر االئتمان الذي تتعرض لو الشركة ،احلد األقصى خلطر االئتمان
يف تاريخ البيانات ادلالية ديكن بيانو كاآليت:
 33حزيران 2322

 31كانون األول 2321

(غير مدققة )

(مدققة)

رقم

ليرة سورية

ليرة سورية

نقد ومعادالت النقد

99

209300344

800030819

مدينون و أرصدة مدينة أخرى

9

94209780492

94108910909

مطلوب من جهات ذات عالقة

 -90أ

99108300327

99108300327

24409380963

24704490937

ايضاح

ت -سلاطالر السيولة
تتضمن إدارة سلاطر السيولة اإلبقاء على نقد ٍ
كاف وتوفره من خالل التسهيالت ادلالئمة وإن سياسة الشركة هتدف إىل
إبقاء ادلرونة يف التمويل عن طريق توفر النقد الالزم لتسديد االلتزامات.
إن اجلدول أدناه حيلل ادلطلوبات ادلالية للشركة (غًن سلصومة) إىل فئات معينة كما بتاريخ قائمة ادلركز ادلايل بناءً على
تاريخ االستحقاق للفرتات ادلتبقية.
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أقل من سنة واحــدة

بيــن سنة وسنتين

ليرة سورية

ليرة سورية

كما في  33حزيران 2322

98900980392

-

دائنون وأرصدة دائنة أخرى

ادلستحق للجهات ذات عالقة

-

38207070044

تسهيالت بنكية

-

-

18903980314

36407370322

كما في  31كانـون األول 2321

99708290338
-

38207070044
-

دائنون وأرصدة دائنة أخرى
ادلستحق للجهات ذات عالقة
تسهيالت بنكية

19708410338

36407370322

 .3.2إدارة مخاطر رأس المال

إن ىدف الشركة من إدارة رأس ادلال ىو احلفاظ على قدرة الشركة على االستمرار شلا حيقق عائالد للشركاء وحيافظ
على بنية مثلى لرأس ادلال شلا يؤدي إىل زبفيض تكاليف رأس ادلال.
تقوم الشركة دبراقبة رأس ادلال من خالل مراقبة نسبة ادلديونيالّة.
يتم احتساب ىذه النسبة بتقسيم صايف الديون على رلموع رأس ادلال ،ويتم احتساب صايف الديون من خالل
حصر رلموع الديون واليت تتضمن التسهيالت البنكية والذمم التجارية وأخرى ،واليت ينزل منها النقد وما يف حكمو
كما ىو مبيالّن يف قائمة ادلركز ادلايل .أما رلموع رأس ادلال فيتم احتسابو من خالل إضافة حقوق ادللكيالّة مع صايف
الديون كما ىو مبيالّن يف قائمة ادلركز ادلايل.
بلغت نسبة ادلديونيالّة كما يف  30حزيران  4044و 39كانون األول  4049كما يلي:
 33حزيران 2322

 31كانون األول 2321

(غير مدققة )

(مدققة)

رلموع الديون
نقد ومعادالت النقد

ليرة سورية
11308010338
()209300344

ليرة سورية
18401280380
()800030819

صافي الديون
رلموع حقوق ادللكيالّة

54906750314
48104240288

55605440739
48009130388

83409170482

83606980395

%65.84

% 66.52

رأس المال وصافي الديون

نسبة المديوني ـّة
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 .3.3القيمة العادلة
تقارب القيمة الدفرتية للذمم التجارية ادلدينة بعد تنزيل سلصص االخنفاض يف القيمة والقيمة الدفرتية للذمم الدائنة
قيمتها العادلة .وإن الذمم التجارية ادلدينة وقيمة ادلخزون صافية من سلصصات االخنفاض تقارب قيمتها العادلة.
يف حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض ادلوجودات ادلالية أو عدم وجود سوق نشط يتم
تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
 مقارنتها بالقيمة السوقية احلالية ألداة مالية مشاهبة ذلا إىل حد كبًن. ربليل التدفقات النقدية ادلستقبلية وخصم التدفقات النقدية ادلتوقعة بنسبة مستخدمة يف أداة مالية مشاهبة ذلا.مناذج تسعًن اخليارات.
هتدف طرق التقييم إىل احلصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية
وأية سلاطر أو منافع متوقعة عند تقدير قيمة ادلوجودات ادلالية .ويف حال وجود موجودات مالية يتعذر قياس
قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليو يتم إظهارىا بالكلفة بعد تنزيل أي تدين يف قيمتها.

 .4التقديرات واالجتهادات المحاسبية ذات األهمية

ذبري الشركة تقييماً مستمراً للتقديرات واالجتهادات احملاسبية اليت تستند إىل اخلربة السابقة وعوامل أخرى دبا
يف ذلك توقعات األحداث ادلرتقبة اليت يعتقد أهنا معقولة استناداً إىل الظروف الراىنة.
تقوم الشركة بإعداد تقديرات وافرتاضات تتعلق بادلستقبل ،وإن التقديرات احملاسبية الناذبة بطبيعتها نادراً ما
تساوي النتائج الفعلية ذات الصلة .التقديرات واالفرتاضات اليت ذلا سلاطر كبًنة وتسبب تعديل جوىري على
القيم الدفرتية للموجودات وادلطلوبات خالل السنة ادلالية القادمة ىي كما يلي:
أ -ضريبة الدخل
زبضع الشركة لضريبة الدخل وبالتايل فان ذلك يتطلب اجتهادات كبًنة بتحديد سلصص لضريبة الدخل.
يوجد كثًن من ادلعامالت واالحتسابات متعلقة بنشاط الشركة العادي واليت ربديد الضريبة عليها يكون غًن
زلدد .تقوم الشركة بإثبات مطلوبات للتدقيق الضرييب ادلتوقع بناءً على توقعات فيما إذا كانت ضرائب
إضافية مطلوبة .إذا كانت النتيجة النهائية للضريبة زبتلف عن ادلبالغ اليت متّ تسجيلها فإن الفروقات تؤثر على
ضريبة الدخل يف الفرتة اليت يتم ربديد وجود ىذه الفروقات.
ب -سلصص الذمم ادلشكوك يف ربصيلها
تقوم الشركة باحتساب سلصص الخنفاض قيمة الذمم التجارية ادلدينة وفقاً للسياسة احملاسبية ادلبينة يف (إيضاح
 .)4.90يتم مقارنة القيم القابلة لالسرتداد من الذمم التجارية ادلدينة مع القيمة الدفرتية ذلذه الذمم وذلك
لتحديد قيمة ادلخصص ،إن ىذا االحتساب يتطلب استخدام تقديرات.
ت -سلصص تدين يف قيم ادلخزون
تقوم الشركة بتكوين سلصص لتدين قيمة ادلخزون وفقاً للسياسة احملاسبية ادلبينة يف (إيضاح  .)4.9يتم مقارنة
القيمة القابلة لالسرتداد من ادلخزون مع القيمة الدفرتية ذلذا ادلخزون وذلك لتحديد قيمة ادلخصص .إن ىذه
االحتسابات تتطلب استخدام تقديرات.
ث -سلصصات قضائية:
يتم اخذ سلصصات دلواجهة اية التزامات قضائية استنادا لرأي ادلستشار القانوين للشركة.
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الممتلكات والمعدات

.5

 33حزيران 2322
التكلفة التاريخية

األراضي

المباني

اللوحات الطرقية

سيارات

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

 9كانون الثاين4044 0

11303630453

36205330948

6503290413

1203130524

مفروشات

و مستلزمات مكتبية
ل.س

7803970996

اآلالت

أجهزة الحاسوب

االجمالي

ل.س

ل.س

ل.س

29809510543

3303910655

االضافات خالل الفرتة

-

-

-

-

-

-

-

االستبعادات خالل الفرتة

-

-

-

-

-

-

-

 30حزيران 4044

11303630453

36205330948

6503290413

1203130524

مجمعات االهتالك
 9كانون الثاين4044 0
االضافات خالل الفرتة
االستبعادات خالل الفرتة

-

7303280726

-

909230000
-

حزيران 2322

-

7401710726

30

6503290413

1203130524

-

-

6503290413

1203130524

7803970996

29809510543

96303720526

-

3303910655

96303720526

7803970996

29809510543

3303910655

56308390854

-

-

-

909230000
-

7803970996

29809510543

3303910655

56109520854

صافي القيمة الدفترية

 30حزيران 4044

11303630453

28803590222

-

-

-

-

-

43104190672

 1كانون الثاني2322 0

11303630453

28905320222

-

-

-

-

-

43205620672

مت توزيع مصروف االستهالك للفرتة ادلنتهية يف  30حزيران  4044على كل من تكلفة ادلبيعات دببلغ ( )0لًنة سورية وادلصاريف اإلدارية دببلغ  909230000لًنة سورية .
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تابع  -الممتلكات والمعدات

 31كانون األول 2321

مفروشات

األراضي

المباني

اللوحات الطرقية

سيارات

ومستلزمات

اآلالت

أجهزة الحاسوب

االجمالي

ل .س

ل .س

ل .س

ل .س

ل .س

ل .س

ل .س

ل .س

 9كانون الثاين4049 0
االضافات خالل السنة
االستبعادات خالل السنة

11303630453
-

36205330948
-

6503290413
-

1203130524
-

7803970996
-

29809510543
-

3303910655
-

96303720526
-

 31كانون األول2321 0

11303630453

36205330948

6503290413

1203130524

7803970996

29809510543

3303910655

96303720526

التكلفة التاريخية

مجمعات االهتالك
 9كانون الثاين4049 0
االضافات خالل السنة
االستبعادات خالل السنة

-

7307420726

6503290413

 31كانون األول2321 0

-

7303280726

6503290413

404880000

-

1203130524
-

1203130524

مكتبية

7803970996
-

7803970996

29809510543
-

29809510543

3303910655
-

3303910655

55805230854
404880000
-

56308390854

صافي القيمة الدفترية
 31كانون األول2321 0

11303630453

28905320222

-

-

-

-

-

43205620672

 1كانون الثاني2321 0

11303630453

29107880222

-

-

-

-

-

43408480672

مت توزيع مصروف االستهالك للفرتة ادلنتهية يف  39كانون األول  4049على كل من تكلفة ادلبيعات دببلغ ( )0لًنة سورية وادلصاريف اإلدارية دببلغ  404880000لًنة سورية .
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مشاريع قيد التنفيذ
 33حزيران 2322

 31كانون األول 2321

(غير مدققة )

(مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

90708830289

90708830289

اضافات

-

-

استبعادات

-

-

احملول إىل ادلمتلكات وادلعدات ( ايضاح ) 1

-

-

13708630489

13708630489

رصيد بداية الفرتة  /السنة

إن الكلفة ادلقدرة إلكمال تلك ادلشاريع تبلغ  7201000000لًنة سورية كما يف  30حزيران ، 4044
( 39كانون األول  7201000000 :4049لًنة سورية).

.7

موجودات مالية من خالل بيان الدخل الشامل
 33حزيران 2322

 31كانون األول 2321

(غير مدققة )

(مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

استثمارات يف شركة سورية القابضة*

1107180800

1107180800

استثمارات يف بنك اإلبداع لدعم ادلشاريع الصغًنة

9401000000

9401000000

6802560833

6802560833

* إ ّن اجملموعة ادلتحدة للنشر واإلعالن والتسويق ادلسامهة ادلغفلة سبلك حصة يف رأس مال شركة سورية القابضة ادلسامهة
ادلغفلة دبا يعادل  %4.2من رأس مال الشركة البالغ  4034100000000لًنة سورية كما يف  30حزيران .4044
مت تسجيل ادلوجودات ادلالية اليت يتعذر قياس القيمة العادلة ذلا بالكلفة ،وال يوجد مؤشرات لتدين قيمة تلك ادلوجودات
كما يف  30حزيران .4044
إن مجيع ادلوجودات ادلالية من خالل بيان الدخل الشامل باللًنة السورية.
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المخزون
 33حزيران 2322

 31كانون األول 2321

(غير مدققة )

(مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

أوراق طباعة

907800288

907800288

أحبار

909180128

909180128

بالتات

908380398

908380398

أدلنيوم

9180890

9180890

مواد طباعة

908370809

908370809

مستلزمات صيانة

900080910

900080910

لوحات وحديد تام الصنع

908090822

908090822

قطع غيار

803800982

803800982

1605680879

1605680879

.9

مدينون وأرصدة مدينة أخرى
 33حزيران 2322

 31كانون األول 2321

(غير مدققة )

(مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

ذمم ذبارية مدينة

91809300288

91102170788

سلصص الذمم ادلشكوك يف ربصيلها

()7801140120

()7801140120

صايف الذمم التجارية ادلدينة

7905770946

7809350246

مصاريف مدفوعة مقدماً

901930710

2100200

سلف موظفٌن

9809900782

9809900782

أمانات

4308280821

4309490921

-

404990981

909490988

909490988

12409780294

12506150939

دفعات مقدمة للموردين
أخرى

إ ّن القيم الالة العادل الالة لل الالذمم ادلدين الالة تع الالادل القيم الالة الدفرتي الالة لتل الالك ال الالذمم كم الالا يف  30حزيال الران  4044و 39ك الالانون األول
 4049على التوايل.
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بلغالالت الالالذمم التجاريالالة العاملالالة (قليلالالة ادلخالالاطر) كمالالا يف  30حزي الران  4044مبلالالغ  7905770946لالالًنة سالالورية مقابالالل
 7809350246لًنة سورية كما يف  39كانون األول .4049
إن تفاصيل ادلخاطر اإلمجالية للذمم التجارية ادلدينة كما يلي:
 33حزيران 2322

 31كانون األول 2321

(غير مدققة )

(مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

ذمم غًن مستحقة وغًن مشكوك يف ربصيلها

1401440310

1400780319

ذمم مستحقة وغًن مشكوك يف ربصيلها

4700110198

4808480887

ذمم مشكوك يف ربصيلها(*)

7801140120

7801140120

15601330486

15504570786

حسب سياسة االئتمان للشركة ،فإ ّن فرتة السماح للعمالء سبتد لفرتة  80يوماً ضمن النشاط االعتيادي للشركة .إ ّن
الذمم التجارية ادلدينة اليت انقضى على استحقاقها فرتة أقل من ثالثة أشهر ال تعترب متدنية القيمة وقد بلغت قيمتها
كما يف  30حزيران  4044مبلغ  4700110198لًنة سورية ( 39كانون األول  4808480887 :4049لًنة سورية).
ومن ىذه الذمم التجارية ادلدينة ذمم ذباوزت تواريخ استحقاقها ولكنها ليست متدنية القيمة ومل يتم أخذ سلصص ذلا
يف القوائم ادلالية تعود لعمالء موثوقٌن حيث ليس ذلم تاريخ يف التخلف عن الدفع وادلصاعب ادلالية .إ ّن إدارة الشركة
تعتقد بأ ّن ىذا ادلبلغ سوف يتم ربصيلو بالكامل وربليل أعمار ىذه الذمم التجارية كما يلي:
 33حزيران 2322

 31كانون األول 2321

(غير مدققة )

(مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

أكثر من شهرين لكن أقل من ثالثة أشهر

9700210000

9809000939

من ثالثة أشهر إىل ستة أشهر

9000900198

909410928

2703550596

2608260887

بلغت الذمم ادلدينة وادلشكوك يف ربصيلها للفرتة ادلنتهية يف  30حزيران  4044مبلغ ( )0لًنة سورية مقابل مبلغ ()0
لًنة سورية للسنة ادلنتهية يف  39كانون األول .4049
(*) فيما يلي احلركة على سلصص الذمم ادلشكوك يف ربصيلها:

رصيد بداية الفرتة  /السنة
ادلخصص ادلكون خالل الفرتة  /السنة
ادلردود من ادلخصص
رصيد نهاية الفترة  /السنة

 33حزيران 2322

 31كانون األول 2321

(غير مدققة )

(مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

7801140120

7801140120

-

-

7605520543

7605520543

44

 يتم إظهار الزيادة  /االخنفاض يف الذمم ادلشكوك يف ربصيلها يف قائمة الدخل.إن القيمة الدفرتية للذمم التجارية مبينة بالعمالت التالية:

اللًنة السورية
الدوالر األمريكي
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 33حزيران 2322

 31كانون األول 2321

(غير مدققة )

(مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

91809300288

91102170788

-

-

15601330486

15504570786

 -إ ّن الالالذمم التجاريالالة ادلدينالالة ربتالالوي علالالى سلالالاطر الرتّكالالز .حيالالث أ ّن أكالالرب مالالس ذمالالم ذباريالالة مدينالالة سبثّالالل  % 30يف 30

حزي الران  % 30( 4044يف  39ك الالانون األول  )4049م الالن ص الالايف أرص الالدة ال الالذمم التجاري الالة ادلدين الالة .إ ّن ى الالذه ال الالذمم مل
تتجاوز تاريخ استحقاقها وغًن مشكوك يف ربصيلها.
إ ّن التصنيفات األخرى ضمن الذمم ادلدينة ال ربتوي على موجودات مشكوك يف ربصيلها.
إ ّن احلد األقصى للتعرض دلخاطر االئتمان بتاريخ قائمة ادلركز ادلايل ىو القيمة العادلة لكل فئة مدينالة وال سبتلالك الشالركة
أية ضمانات مقابل الذمم ادلدينة.

.13

معامالت من جهات ذات عالقة

بلغت األرصدة يف هناية الفرتة والناذبة عن ادلعامالت مع جهات ذات عالقة كما يلي:

أ .مطلوب من جهات ذات عالقة
 33حزيران 2322

 31كانون األول 2321

(غير مدققة )

(مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

ليالينا ديب

8003840170

8003840170

ليالينا لبنان

4107790908

4107790908

فاميلي كًن

8380239

8380239

القطرية ادلتحدة لإلعالن والنشر والتوزيع

9900849

9900849

ليالينا حبرين

9190382

9190382

وسيط البصرة

20498

20498

الوسيط انرتناشيونال /سوريا

4709820910

4709820910

الوطنية لإلعالن /السعودية

4120479

4120479

سلصص ذمم مشكوك يف ربصيلها

()4120479

()4120479

11508330347

11508330347
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ب .المستحق للجهات ذات عالقة
 33حزيران 2322

 31كانون األول 2321

(غير مدققة )

(مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

كونكورد التضامنية

7709970741

7709970741

انتغرا بًنوت

99101430933

99101430933

السيد رلد سليمان

98107880928

98107880928

103970498

103970498

36407370322

36407370322

البلد بًنوت

تتضمن التعامالت مع اجلهات ذات العالقة بشكل رئيسي ما يلي:

مصروف عقد تسويق مع شركة الوسيط انرتناشونال

 33حزيران 2322

 31كانون األول 2321

(غير مدققة )

(مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

-

400000000

مت ايقاف عقد التسويق مع شركة الوسيط اعتبارا" من بداية عام 4044
تعويضات أعضاء اإلدارة العليا :

تعويضات أعضاء اإلدارة العليا

.11

 33حزيران 2322

 31كانون األول 2321

(غير مدققة )

(مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

408310410

108700100

نقد ومعادالت النقد
 33حزيران 2322

 31كانون األول 2321

(غير مدققة )

(مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

نقد يف الصندوق

309800810

209400884

نقد لدى البنوك

9290274

900840989

401330322

603330651
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شركة اجملموعة ادلتحدة للنشر واإلعالن والتسويق ادلسامهة ادلغفلة
إيضاحات متممة للبيانات ادلالية ادلرحلية
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 .12دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 33حزيران 2322

 31كانون األول 2321

(غير مدققة )

(مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

ذمم ذبارية دائنة

92307900901

92409990141

دفعات مقدمة من العمالء

9909480790

9909480790

4190241

4190241

مصاريف مستحقة

4808900781

3900420389

اخرى

201990408

201990408

18903980314

19708410338

إيرادات مؤجلة

 .13ضريبة الدخل
 33حزيران 2322

 31كانون األول 2321

(غير مدققة )

(مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية
-

رصيد بداية السنة

-

الضرائب ادلدفوعة خالل الفرتة

-

-

مصاريف خالل الفرتة

-

-

الرصيد يف هناية الفرتة

-

-

* تتقدم الشركة ببياهنا الضرييب بادلواعيد احملددة وفقاً للقوانٌن النافذة يف اجلمهورية العربية السورية.

* مل يتم احتساب ضريبة بسبب وجود خسائر ضريبية سابقة .
*يتم احتساب مصروف الضرائب دبا يتوافق مع القوانٌن السورية حبسب نتائج الشركة ادلالية.
*قامالالت وزارة ادلاليالالة بالالإجراء الفحالالص الض الرييب للشالالركة منالالذ تالالاريخ التأسالاليس يف  3تش الرين األول  ، 4002ولغايالالة  39كالالانون األول
 4097وذلك على النحو التايل:
االنتهاء من تكاليف الشالركة عالن األعالوام  4090 - 4009 - 4008 - 4007 - 4008 - 4001 -4002أمالا بالاقي
السنوات :
من عام  4099اىل عام  : 4097قامت الوزارة بالتدقيق  ،ومت إصدار التكليف ومت االعرتاض عليو اىل جلنة اعادة النظر .
*مل تقم وزارة ادلالية بإجراء الفحص الضرييب للشركة من عام .4098
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المبيعات (بالصافي)
 33حزيران 2322

 33حزيران 2321

(غير مدققة )

(غير مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

اإلعالن الطرقي

-

-

الوسيلة

-

-

4901000000

4901910000

2905330333

2105950333

اجلرائد  /ادلوقع االلكرتوين

.15

تكلفة المبيعات
 33حزيران 2322

 33حزيران 2321

(غير مدققة )

(غير مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

-

-

تكاليف رواتب وأجور واستكتابات

9000000

908000000

تكاليف مواد مستخدمة يف اإلنتاج

-

-

استهالكات

-

-

تكاليف منافع وخدمات

-

-

9330333

108330333

تكاليف طباعة

تكلفة المبيعات
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مصاريف إدارية وعمومية
 33حزيران 2322

 33حزيران 2321

(غير مدققة )

(غير مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

رواتب وأجور ومنافع أخرى

808290734

809780970

استهالكات

909230000

909230000

عالقات عامة

-

-

زلروقات

-

-

رسوم حكومية

904970100

908970900

مصاريف صيانة

9910000

4200100

902020000

902020000

مصاريف خدمات وضيافة

4040000

7110000

برق و بريد وىاتف

3900000

3910400

مواصالت

4700000

290100

704710888

904000000

تأمٌن

-

-

عقد تشغيل

-

900000000

مصاريف سفر واقامات

-

8080000

2000000

4040900

أخرى

-

-

اجيارات

904940000

2030800

مستلزمات مكتبية

3300000

9870000

اشرتاكات وطوابع

-

4000000

2207630918

1507620973

كهرباء ومياه

استشارات قانونية وتدقيق

مصاريف نظافة

.17

مصاريف بيع وتوزيع

عموالت مبيعات
تسويق ودعاية وترويج

 33حزيران 2322

 33حزيران 2321

(غير مدققة )

(غير مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

-

-

7100000

908400000

7530333

106230333
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الفوائد المصرفية
 33حزيران 2322

 33حزيران 2321

(غير مدققة )

(غير مدققة )

ليرة سورية

ليرة سورية

-

-

-

-

الفوائد ادلصرفية

.19

حصة السهم من (خسارة) ربح الفترة

الدخل (اخلسارة) الشامل للسنة (لًنة سورية)
ادلتوسط ادلرجح لعدد األسهم ( سهم )

 33حزيران 2322

 33حزيران 2321

(غير مدققة )

(غير مدققة )

ليرة سورية
100890084
201000000

ليرة سورية
402940030
201000000

1.13

3.54

-

-

1.13

3.54

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

إ ّن احلصالة األساسالية للسالهم مسالاوية للحصالة ادلخفضالة للسالهم مالن ربالح (خسالارة) الفالرتة أل ّن الشالركة مل تقالم بإصالدار أيالة أدواتمالية قابلة للتحويل ،األمر الذي من ادلمكن أ ّن يؤثر على احلصة األساسية للسهم.

.23

أرباح فروق تقييم القطع غير المحققة
 33حزيران 2322

 33حزيران 2321

(غير مدققة )

(غير مدققة )

الرصيد يف بداية السنة
أرباح فروق تقييم القطع غًن احملققة خالل السنة
خسائر فروق تقييم القطع غًن احملققة خالل السنة

ليرة سورية
9908800129
-

ليرة سورية
9908800129
-

الرصيد يف هناية السنة

1108830549

1108830549
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 دبوجب التعميم رقم ( )94الصادر عن ىيئة األوراق واألسواق ادلالية السورية بتاريخ  91شباط  ،4091فقد مت االعرتاف بادلكاسبالناذبة عن إعادة تقييم البنود النقدية ادلعرتف هبا بالعمالت األجنبية (فروق تقييم القطع غًن احملققة) يف بند منفصل يف بيان الدخل
ادلدورة يف كل من بيان ادلركز ادلايل وبيان التغًنات يف
الشامل قبل الدخل اخلاضع للضريبة ،كما مت فصل ىذه ادلكاسب عن األرباح ّ
حقوق ادللكية.

وفقاً ذلذا التعميم ،ال يتم اقتطاع احتياطي اجباري أو اختياري من ىذه األرباح ،كما ال جيوز توزيعها على ادلسامهٌن أو كمكافآت
ادلدورة أو رمسلتها.
جمللس اإلدارة أو ضمها لألرباح ّ
وقد قامت الشركة بتطبيق ىذا القرار ابتداءً من عام .4091
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شركة اجملموعة ادلتحدة للنشر واإلعالن والتسويق ادلسامهة ادلغفلة
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 .21التوزيع القطاعي

مت ربديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن ادلخاطر وادلنافع ادلتعلقة بالشركة تتأثر بشكل جوىري باالختالف يف منتجات تلك القطاعات إن ىذه القطاعات منظمة ومدارة
بشكل منفصل حسب طبيعة اخلدمات وادلنتجات حبيث تشكل كل منها وحدة منفصلة ،فيما يلي معلومات عن قطاعات األعمال:
 03حزيران 2322

الجرائد /
الموقع االلكتروني

المطبعة

الصفحات الصفراء
واألدلة السياحية

اإلعالن الطرقي

مصاريف وايرادات
غير موزعة

الوسيلة

االجمالي
 03حزيران 2322

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ادلبيعات بالصايف

4901000000

-

-

-

-

-

4901000000

تكلفة ادلبيعات

()9000000

-

-

-

-

-

()9000000

الربح اإلجمالي

2806330333

-

-

-

-

-

2806330333

مصاريف إدارية

-

-

-

-

()4407800998

-

()4407800998

مصاريف بيع وتوزيع

-

-

-

-

()7100000

-

()7100000

إيرادات أخرى

-

-

-

-

-

-

-

أرباح فروق تقييم القطع غًن احملققة

-

-

-

-

-

-

-

الفوائد ادلصرفية

-

-

-

-

-

-

-

الربح قبل الضريبة

2806330333

-

-

-

()2305130918

-

503890382

ضريبة الدخل

-

-

-

-

-

-

-

ربح ( خسارة ) الفترة

2806330333

-

-

-

()2305130918

-

503890382
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تابع  -التوزيع القطاعي
 03حزيران 2321

الجرائد /

الموقع االلكتروني

المطبعة

الصفحات الصفراء
واألدلة السياحية

اإلعالن الطرقي

مصاريف وايرادات
غير موزعة

الوسيلة

االجمالي

 03حزيران 2321

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ادلبيعات بالصايف

4901910000

-

-

-

-

-

4901910000

تكلفة ادلبيعات

()908000000

-

-

-

-

-

()908000000

الربح اإلجمالي

1907950333

-

-

-

-

-

1907950333

مصاريف إدارية

-

-

-

-

()9107840970

-

()9107840970

مصاريف بيع وتوزيع

-

-

-

-

()908400000

-

()908400000

إيرادات أخرى

-

-

-

-

-

-

-

أرباح فروق تقييم القطع غًن احملققة

-

-

-

-

-

-

-

الفوائد ادلصرفية

-

-

-

-

-

-

-

الربح قبل الضريبة

1907950333

-

-

-

()1703820973

-

204120333

ضريبة الدخل

-

-

-

-

-

-

-

ربح ( خسارة ) الفترة

1907950333

-

-

-

()1703820973

-

204120333
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تابع  -التوزيع القطاعي

الوسيلة

قطاعات أخــرى

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

موجودات القطاع

9803010447

103080290

4808070370

4002290814

93809770239

17004880800

2302380943

9108920190

83903470834

مطلوبات القطاع

4902320927

9301410039

4908190989

3803140417

99408380327

99901820008

94103970773

4900440807

55308350336

االستهالكات

-

-

-

-

-

909230000

-

-

101430333

اإلطفاءات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 03حزيران 2322

المجالت

الجرائد/

الموقع االلكتروني

المطبعة

الصفحات الصفراء و
األدلة السياحية
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اإلعالن الطرقي

مصاريف و

االجمالي

إيرادات غير موزعة

 03حزيران 2322

شركة اجملموعة ادلتحدة للنشر واإلعالن والتسويق ادلسامهة ادلغفلة
إيضاحات متممة للبيانات ادلالية ادلرحلية
عن الفرتة ادلالية ادلنتهية يف  30حزيران 4044

تابع  -التوزيع القطاعي
 31كانون األول 2321

المجالت

الجرائد/

الوسيلة

قطاعات أخــرى

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

موجودات القطاع

9802310048

208320990

4808070370

4009480030

93907320414

17401970012

2308700194

9108920190

84207310746

مطلوبات القطاع

4902320927

9301410039

4908190989

3803140417

94101990928

99103810249

94103970773

4900440807

56205480363

االستهالكات

-

-

-

-

-

404880000

-

-

202860333

اإلطفاءات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الموقع االلكتروني

المطبعة

الصفحات الصفراء و
األدلة السياحية
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اإلعالن الطرقي

مصاريف و

االجمالي

إيرادات غير موزعة

 31كانون األول 2321

