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()1

معلومات عامة

تؤسست شركة المجموعة المتحدة كشركة مساهمة مؽفلة فً  3تشرٌن األول من العام  2004بموجب شهادة التسجٌل
رقم  13449التً تخول الشركة القٌام بجمٌع أعمال الدعاٌة واإلعالن والطباعة وإبرام االتفاقٌات والعقود المتعلقة
بالمشارٌع وصناعة السٌنما واستٌراد جمٌع مستلزمات اإلنتاج من آالت وتجهٌزات وآلٌات إلقامة وتشؽٌل مشارٌعها
وخدمات االتصاالت ودار نشر حٌث تمتلك الشركة العدٌد من النشاطات والتراخٌص مثل مجلة لٌالٌنا ،مجلة توب جٌر،
مجلة واتس أون ،مجلة ماري كلٌر ،مجلة جاال ،نشاط اللوحات الطرقٌة ،سٌرٌا كول ،جرٌدة بلدنا (باللؽتٌن العربٌة
واالنجلٌزٌة) ،الصفحات الصفراء والدلٌل السٌاحً (مرحبا سورٌا) باإلضافة إلى مطبعة للجرائد.
خالل عام  2011دخلت الشركة فً عقد استثمار مع شركة الوسٌط انترناشٌونال على أن تكون الشركة صاحبة الحق
الحصري باستعمال اسم جرٌدة الوسٌلة وتمثٌلها أمام الؽٌر فً كافة أراضً الجمهورٌة العربٌة السورٌة.
إن مقر الشركة الرئٌسً هو مزة الفٌالت الشرقٌة شارع اإلسكندرٌة دمشق الجمهورٌة العربٌة السورٌة.
()2

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

فٌما ٌلً أهم السٌاسات المحاسبٌة المتبعة من قبل الشركة فً إعداد هذه القوائم المالٌة ٌتم تطبٌق هذه السٌاسات بشكل
منتظم على جمٌع السنوات المعروضة ،ما لم ٌذكر خالؾ ذلك.
 1-2أسس اإلعداد

تم إعداد القوائم المالٌة لشركة المجموعة المتحدة للنشر و اإلعالن و التسوٌق المساهمة المؽفلة وفقا للمعاٌٌر الصادرة عن
مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والتفسٌرات الصادرة عن لجنة تفسٌرات التقارٌر المالٌة الدولٌة المنبثقة عن مجلس معاٌٌر
المحاسبة الدولٌة.
إن اللٌرة السورٌة هً عملة إظهار القوائم المالٌة والتً تمثل العملة الوظٌفٌة للشركة.
تم إعداد القوائم المالٌة وفقا لمبدأ الكلفة التارٌخٌة.
إن إعداد القوائم المالٌة بالتوافق مع المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة ٌتطلب استخدام تقدٌرات محاسبٌة هامة ومحددة كما
ٌتطلب من اإلدارة إبداء الرأي فً عملٌة تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة للشركة .لقد ت ّم اإلفصاح عن المجاالت التً تنطوي
على درجة عالٌة من إبداء الرأي أو التعقٌد أو المجاالت التً تعد فٌها االفتراضات والتقدٌرات أساسٌة للقوائم المالٌة فً
اإلٌضاح رقم (.)4

 2-2التغيرات في السياسات المحاسبية و اإلفصاحات
(أ) المعايير الجديدة والمعدلة والتي تم تطبيقها من قبل الشركة:
•معٌار المحاسبة الدولً رقم  - 24اإلفصاحات عن األطراؾ ذات العالقة – معدل – نافذ التطبٌق من
 1كانون الثانً .2011
•تحسٌنات التقارٌر المالٌة الدولٌة الصادرة فً أٌار .2010
(ب)المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي صدرت حديثا ً إال أنها غير ملزمة حتى اآلن ولم تطبق من قبل
الشركة:
ً
هناك تعدٌالت على المعاٌٌر وتفسٌرات فعالة ؼٌر ملزمة حتى اآلن للفترات السنوٌة اعتبارا من  1كانون الثانً
 ،2012ولم تطبق فً إعداد هذه البٌانات المالٌة.
من المتوقع أنه لٌس لها تؤثٌر هام على البٌانات المالٌة الخاصة بالشركة باستثناء اإلفصاحات ومتطلبات عرض
البٌانات المالٌة ،وباستثناء المعٌار رقم (  ) 9من معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة  -األدوات المالٌة  -والذي
سٌصبح إلزامٌا ً للبٌانات المالٌة للشركة لعام  2013والذي سٌنتج عنه تؽٌٌراً فً تصنٌؾ وقٌاس األصول
المالٌة .الشركة ال تخطط لتبنً هذا المعٌار مبكراً ولم تحدد مستوى األثر.
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معلومات القطاعات
قطاع األعمال ٌمثل مجموعة من الموجودات والعملٌات التً تشترك معا فً تقدٌم منتجات أو خدمات خاضعة
لمخاطر وعوائد تختلؾ عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى (والتً ٌتم قٌاسها وفقا للتقارٌر التً ٌتم
استخدامها من قبل المدٌر التنفٌذي وصانع القرار الرئٌسً لدى الشركة) (إٌضاح .)23

4-2
أ

ترجمة العمالت األجنبية
العملة التشؽٌلٌة وعملة عرض القوائم المالٌة
ٌتم تقٌٌم البنود المتضمنة فـً القوائم المالٌة باستخدام عملة البٌئة االقتصادٌة الرئٌسٌة التً تمارس بها الشركة
نشاطها ("العملة التشؽٌلٌة") .إن هذه القوائم المالٌة مقدمة باللٌرة السورٌة والتً تعتبر العملة التشؽٌلٌة وعملة
عرض القوائم المالٌة للشركة.

ب

العملٌات واألرصدة
ٌتـم تحوٌـل العملٌات بالعمالت األجنبٌة الى العملة التشؽٌلٌة باألسعار السائدة بتارٌخ العملٌة  .إن أرباح
وخسائر تحوٌل العملٌات بالعمالت األجنبٌة الناتجة عن تسوٌة العملٌات وعن تحوٌل العمالت فً نهاٌة السنة
حسب أسعار صرؾ الموجودات والمطلوبات المالٌة المحولة إلى العمالت األجنبٌة ٌتم تسجٌلها فً قائمة
الدخل.

إن فروقات التحوٌل للموجودات والمطلوبات ؼٌر المالٌة ٌتم تسجٌلها فً قائمة الدخل كجزء من األرباح
والخسائر الناتجة عن القٌمة العادلة.
5 -2

ممتلكات ومعدات
ٌتم تسجٌل الممتلكات والمعدات بسعـر الكلفة التارٌخٌـة بعد تنزٌل االستهالكات  ،و تشمل الكلفة التارٌخٌة
المصارٌؾ المتعلقـة باقتنـاء هـذه الممتلكات والمعدات.
ٌتم تضمٌن التكالٌؾ الالحقة لقٌمة الموجودات أو احتسابها على أنها موجودات منفصلة بطرٌقة مناسبة عندما
ٌكون هناك احتمال تدفق فوائد اقتصادٌة مستقبلٌة للشركة مصاحبة للموجودات وٌكون من الممكن قٌاس كلفة
تلك الموجودات بطرٌقة موثوق بها ال ٌتم تسجٌل القٌمة الدفترٌة للبند المستبدل و ٌتم تسجٌل جمٌع مصارٌؾ
التصلٌحات والصٌانة األخرى عند تكبدها فً قائمة الدخل.
ٌتم احتساب االستهالك بطرٌقة القسط الثابت بتوزٌع الكلفة على العمر اإلنتاجً للممتلكات والمعدات.
وال ٌتم استهالك األرض و إن األعمار اإلنتاجٌة الرئٌسٌة المستخدمة لهذا الؽرض هً:
سنــوات
50-15
15-10
10-5
5
5
5

مبانً
اآلالت
المفروشات ومستلزمات مكتبٌة
سٌارات
أجهزة حاسوب
اللوحات
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ٌتم مراجعة القٌمة المتبقٌة والعمر اإلنتاجً للموجودات ،وتعدل كما ٌناسب و ذلك بتارٌخ كل قوائم مالٌة.
عندما ٌقل المبلػ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافً قٌمتها الدفترٌة فإنه ٌتم تخفٌض
قٌمتها إلى القٌمة الممكن استردادها وتسجل قٌمة التدنً فً قائمة الدخل (إٌضاح .)8-2
تحدّد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الممتلكات والمعدات باالستنـاد الى الفرق بٌن القٌمة الدفترٌة
وعائداتها وٌتم تسجٌلها فً قائمة الدخل.
6-2

الموجودات غير الملموسة
الموجودات ؼٌر الملموسة التً ٌتم الحصول علٌها من خالل االندماج تقٌد بالقٌمة العادلة فً تارٌخ الحصول
علٌها .أما الموجودات ؼٌر الملموسة التً ٌتم الحصول علٌها من خالل طرٌقة أخرى ؼٌر االندماج فٌتم
تسجٌلها بالكلفة.
ٌتم تصنٌؾ الموجودات ؼٌر الملموسة على أساس تقدٌر عمرها الزمنً لفترة محددة .او لفترة ؼٌر محددة وٌتم
إطفاء الموجودات ؼٌر الملموسة التً لها عمر زمنً محدد خالل هذا العمر وٌتم قٌد اإلطفاء فً قائمة الدخل.
أما الموجودات ؼٌر الملموسة التً عمرها الزمنً ؼٌر محدد فٌتم مراجعة التدنً فً قٌمتها فً تارٌخ القوائم
المالٌة وٌتم تسجٌل أي تدنً فً قٌمتها فً قائمة الدخل الموحد.
الٌتم رسملة الموجودات ؼٌر الملموسة الناتجة عن أعمال الشركة وٌتم تسجٌلها فً قائمة الدخل فً نفس الفترة.

ٌتم مراجعة اٌة مإشرات على تدنً قٌمة الموجودات ؼٌر الملموسة فً تارٌخ القوائم المالٌة .كذلك ٌتم مراجعة
تقدٌر العمر الزمنً لتلك الموجودات وٌتم إجراء اٌة تعدٌالت على الفترات الالحقة.
7-2

مشاريع قيد التنفيذ
تدرج حسابات مشارٌع قٌد التنفٌذ على أساس الكلفة،وتحول إلى حساب الممتلكات والمعدات عند وضعها فً
العمل ،حٌث تصبح جاهزة الستهالكها وفقا ً للسٌاسات المالٌة المذكورة سابقاً(إٌضاح .)5-2

8-2

التدني في قيمة الموجودات غير المالية
ٌتم مراجعة الموجودات الخاضعة لإلطفاء لكً ٌتم تحدٌد خسارة التدنً فً قٌمتها عندما تشٌر األحداث أو
التؽٌـّرات فً الظروؾ إلى أن القٌمة الدفترٌة قد ال تكون قابلة لالسترداد ٌ .تم احتساب خسارة التدنً فً
القٌمة بمقدار المبلػ الذي تتجاوز به القٌمة الدفترٌة للموجودات عن القٌمة الممكن استردادها .والقٌمة الممكن
استردادها هً القٌمة العادلة للموجودات بعد تنزٌل تكالٌؾ البٌع والقٌمة قٌد االستخدام أٌهما أعلى .وألؼراض
تقٌٌم تدنً القٌمة ٌتم تجمٌع الموجودات فً أدنى المستوٌات التً ٌوجد لها تدفقات نقدٌة ٌمكن تحدٌدها بشكل
منفصل (وحدات تولٌد النقد) .و ٌتم مراجعة الموجودات ؼٌر المالٌة باستثناء الشهرة التً تعرضت تدنً فً
قٌمتها الحتمال عكس انخفاض القٌمة بتارٌخ كل تقرٌر.

9-2

المخزون
ٌتم تسعٌر المخزون بالكلفة أو بصافً القٌمة القابلة لالسترداد أٌهما أقلٌ .تم تحدٌد الكلفة باستخدام طرٌقة
متوسط سعر الكلفة .إن تكلفة المخزون الجاهز وتحت التصنٌع تشمل المواد الخام مضافا ً لها الرواتب واألجور
المباشرة وتكالٌؾ اإلنتاج المباشرة وتستثنى تكالٌؾ االقتراض .إن القٌمة القابلة لالسترداد هً قٌمة البٌع
التقدٌرٌة ضمن النشاط االعتٌادي للشركة بعد تنزٌل مصارٌؾ البٌع المتوقعة.
ٌتم تسعٌر قطع الؽٌار بسعر الكلفة أو بصافً القٌمة القابلة لالسترداد أٌهما أقل.
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ذمم تجارية وحسابات مدينة أخرى
ٌتم االعتراؾ أساسا ً بالذمم التجارٌة والحسابات المدٌنة األخرى عنـد تسجٌلها بقٌمتهـا العادلـة وتقاس الحقـا ً
علـى أسـاس الكلفة المطفـؤة باستخـدام طرٌقـة الفائدة الفعلٌة بعد تنزٌل مخصص التدنً فً القٌمةٌ .تـم تكوٌـن
مخصص التدنً للذمم التجارٌة المدٌنة عندمـا ٌتوفـر اإلثبات بـؤن الشركـة لـن تتمكـن مـن تحصٌـل جمٌـع
المبالـػ المستحقـة وفقـا ً لشـروط الدٌـن األصلٌـة .إن مواجهـة المدٌـن لمصاعـب مالٌـة هامـة ،وجـود إمكانٌـة
إفـالس أو إعـادة الهٌكلـة المالٌـة للمدٌـن والتخلـؾ أو التؤخٌـر فـً الدفـع هـً مإشـرات علـى وجـود تدنـً
فـً الحسابـات المدٌنـة .تمثـل قٌمـة المخصص الفـرق مـا بٌـن القٌمة الدفترٌة للموجودات والقٌمـة الحالٌة
للتدفقـات النقدٌـة المتوقعـة المخصومة بسعر الفائـدة السوقٌـةٌ .تم تخفٌض القٌمة الدفترٌة للموجودات من خالل
استخدام حساب مخصص ،وٌتم إدراج الخسارة فً قائمة الدخل ضمن المصارٌؾ اإلدارٌةٌ .تم اطفاء الذمم
التجارٌة المدٌنة الؽٌر قابلة للتحصٌل فً حساب مخصص تدنً الذمم التجارٌة المدٌنة ،و فً حال تحصٌل
الذمم التجارٌة المدٌنة التً تم اطفاإها سابقا ً ٌتم تسجٌلها ضمن اإلٌرادات األخرى فً قائمة الدخل.
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النقد وما في حكمه
ٌتكـون النقـد وما فً حكمه مـن النقـد فـً الصنـدوق و ودائع تحـت الطلـب لدى البنـوك واستثمارات أخـرى
قابلة التحوٌـل إلى نقـد ال ٌتجـاوز استحقاقهـا األصلـً الثالثـة أشهـر أو أقـل.
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ذمم تجارية وحسابات دائنة أخرى

ٌتم االعتراؾ أساسـا ً بالذمم التجارٌة والحسابات الدائنة األخرى بالقٌمـة العادلـة ومـن ثـم تدرج بالكلفة المطفـؤة
باستخـدام طرٌقـة الفائدة الفعلٌة.
13-2

التسهيالت البنكية
ٌعتـرؾ بالتسهٌالت البنكٌة فـً البداٌـة علـى أسـاس القٌمـة العادلـة صافٌـة بعـد خصم التكالٌؾ المتكبدة من
العملٌة .ومـن ثـ ّم تـدرج بالكلفـة المطفـؤة ،و ٌتـم إقـرار أٌـة فروقـات مـا بٌـن القٌـم المستلمـة (صافٌـة بعـد
حسـم تكالٌؾ العملٌـة) وقٌـم السـداد فـً قائمة الدخل خـالل مهلـة الدٌن باستخدام طرٌقة الفائدة الفعلٌة.
ٌتم تصنٌؾ التسهٌالت البنكٌة كمطلوبات متداولة إال إذا كان لدى الشركة حق ؼٌر مشروط لتؤجٌل تسوٌة
االلتزامات لفترة ال تقل عن  12شهراً بعد تارٌخ قائمة المركز المالً.
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مخصصات
ٌتم تسجٌل المخصصات عندما ٌترتب على الشركة التزام قانونً حالً أو متوقع نتٌجة ألحداث سابقة وأنه من
المحتمل حصول تدفقات نقدٌة لتسدٌد هذا االلتزام وحٌن ٌمكن تقدٌر قٌمتها بصورة موثوق بها.
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االعتراف باإليرادات
تمثل اإلٌرادات القٌمة العادلة للمبلػ النقدي المستلم أو المدٌن للخدمة المقدمة ضمن النشاط االعتٌادي للشركة.
تظهر اإلٌرادات صافٌة من الضرائب المضافة ،المرتجعات ،الحسومات والخصومات الممنوحة .تقوم الشركة
باالعتراؾ باإلٌرادات عندما ٌتم قٌاس اإلٌرادات بشكل موثوق به وعندما ٌكون من المرجح تدفق منافع
اقتصادٌة مستقبلٌة للشركة.
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الموجودات المالية المتوفرة للبيع
إن الموجودات المالٌة المتوفرة للبٌع هً لٌست مشتقات مالٌة و قد تم تصنٌفها ضمن هذه الفئة و لم ٌتم
تصنٌفها فً البنود األخرى.
ٌتم تصنٌؾ هذه الموجودات من ضمن الموجودات ؼٌر المتداولة إال إذا كان إلدارة الشركة النٌـّة لبٌع هذه
االستثمارات خالل  12شهراً من تارٌخ قائمة المركز المالً.
ٌتم إثبات الموجودات المالٌة المتوفرة للبٌع بالقٌمة العادلة عند الشراء مضافا ً إلٌها مصارٌؾ االقتناء ،وٌعاد
تقٌٌمها فً تارٌخ القوائم المالٌة بالقٌمة العادلة وٌتم تسجٌل التؽٌرات الالحقة فً القٌمة العادلة فً قائمة الدخل
فً نفس الفترة.
عند بٌع أو انخفاض االستثمارات المصنفة فً بند المتوفرة للبٌع ،فان التؽٌـّر المتراكم فً القٌمة العادلة
والمثبت فً حقوق الملكٌّة ٌتم إثباته فً قائمة الدخل كإٌرادات أو خسائر ناتجة عن االستثمارات.
ٌمكن استرجاع خسارة التدنً التً تم تسجٌلها سابقا ً فً قائمة الدخل إذا ما تبٌن بموضوعٌة أن الزٌادة فً
القٌمة العادلة قد حدثت فً فترة الحقة لتسجٌل خسائر التدنً ،حٌث ٌتم استرجاع خسائر التدنً ألدوات الدٌن
من خالل قائمة الدخل .فً حٌن ٌتم استرجاع خسائر التدنً فً أسهم الشركات من خالل حقوق الملكٌة.
تظهر الموجودات المالٌة التً ال ٌمكن تحدٌد قٌمتها العادلة بشكل ٌعتمد علٌه بالكلفة وٌتم تسجٌل اي تدنً فً
قٌمتها فً قائمة الدخل.
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التدني في قيمة الموجودات المالية
تقوم الشركة بمراجعة القٌم المثبتة للموجودات المالٌة فً تارٌخ القوائم المالٌة لتحدٌد فٌما اذا كانت هنالك
مإشرات تدل على تدنً فً قٌمتها إفرادٌا ً أو على شكل مجموعة ،وفً حالة وجود مثل هذه المإشرات فانه
ٌتم تقدٌر القٌمة القابلة لالسترداد من اجل تحدٌد خسارة التدنً.
ٌتم تسجٌل التدنً فً القٌمة فً قائمة الدخل كما ٌتم تسجٌل اي وفر فً الفترة الالحقة نتٌجة التدنً السابق فً
الموجودات المالٌة فً قائمة الدخل باستثناء أسهم الشركات المتوفرة للبٌع.
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ضريبة الدخل
تمثل مصارٌؾ الضرائب مبالػ الضرٌبة المستحقة.
تحسب مصارٌؾ الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضرٌبة .وتختلؾ األرباح الخاضعة
للضرٌبة عن األرباح المعلنة فً القوائم المالٌة الن األرباح المعلنة تشمل إٌرادات ؼٌر خاضعة للضرٌبة او
مصارٌؾ ؼٌر قابلة للتنزٌل فً السنة المالٌة وإنما فً سنوات الحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضرٌبٌا أو
بنود لٌست خاضعة أو مقبولة التنزٌل ألؼراض ضرٌبٌة.
تحســب الضرائب بموجب النسب الضرٌبٌة المقررة بموجب القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات.
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التقاص
ٌتم إجراء تقاص بٌن الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة وإظهار المبلػ الصافً فً قائمة المركز المالً
فقط عندما تتوفر الحقوق القانونٌة الملزمة  ،وكذلك عندما ٌتم تسوٌتها على أساس التقاص او ٌكون تحقق
الموجودات وتسوٌة المطلوبات فً نفس الوقت.
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مزايا الموظفين
بخصوص خطط المزاٌا محددة القٌمة أو المشاركة فان الشركة تقوم بدفع مشاركات بشكل إجباري للتؤمٌنات
االجتماعٌة والمـُدار من قبل مإسسة حكومٌة (مإسسة التؤمٌنات االجتماعٌة) و بشكل اختٌاري تقوم الشركة
بدفع التؤمٌنات الصحٌة للموظفٌن .ال ٌترتب على الشركة أي التزامات أخرى عند دفع مشاركتها وٌتم إدراج
هذه المشاركات كمصروؾ تؤمٌنات اجتماعٌة و صحٌة عند استحقاقها.

 21-2احتياطي قانوني
بموجب قانون الشركات رقم  3المادة  197لسنة  2008فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة ٌتم تحوٌل ٪10
من أرباح الشركة الصافٌة للسنة إلى االحتٌاطً القانونً بحٌث ٌجوز للشركة التوقؾ عن احتساب االحتٌاطً
عند وصوله لمبلػ  ٪25من رأس المال وهو ؼٌر قابل للتوزٌع على المساهمٌن ٌ.تم احتساب االحتٌاطً
القانونً فً نهاٌة كل سنة مالٌة كنسبة من صافً األرباح السنوٌة.
 22-2رأس المال
سُجلت المجموعة المتحدة برأسمال قدره  10,000,000لٌرة سورٌة (  100,000سهم بقٌمة  100لٌرة
سورٌة للسهم الواحد ) سُدد منه  4,450,000لٌرة سورٌة مساهمات عٌنٌة ( أصول ثابتة ) و 5,500,000
لٌرة سورٌة نقداً ,تم تقٌٌم المساهمات العٌنٌة فً رأس المال على شكل أصول ثابتة من قبل خبٌر عقارات
مختص بتارٌخ  3تشرٌن األول  2004وباالعتماد على القٌمة السوقٌة لألصول الثابتة والعمر االفتراضً
المقدّر لها.
قررت الهٌئة العامة للشركة فً اجتماعها الذي انعقد بتارٌخ  3تموز  2006زٌادة رأسمال الشركة بواقع
 200,000سهم بقٌمة اسمٌة  100لٌرة سورٌة للسهم لٌصبح رأسمال الشركة المس ّجل كما فً  31كانون
األول  2006مبلػ  30,000,000لٌرة سورٌة  ،حٌث تمت تؽطٌة زٌادة رأسمال الشركة من خالل األرباح
ال ُمبقاة من السنوات السابقة والبالؽة  19,380,427لٌرة سورٌة والباقً (  619,573لٌرة سورٌة ) تم تسدٌده
نقداً من قبل الشركاء .
قررت الهٌئة العامة للشركة فً اجتماعها المنعقد بتارٌخ  23كانون األول  2006زٌادة رأسمال الشركة بواقع
 2,700,000سهم  ،ما ٌعادل  270,000,000لٌرة سورٌة  ،وقد تمت الموافقة على زٌادة رأسمال الشركة
من قبل وزارة االقتصاد والتجارة فً  24كانون الثانً  ، 2007ووفقا ً لذلك أصبح رأسمال الشركة كما فً 31
كانون األول  2007مبلػ  300,000,000لٌرة سورٌة  ،هذه الزٌادة سددت من خالل مساهمات عٌنٌة
( أصول ثابتة ).

قررت الهٌئة العامة للشركة فً اجتماعها المنعقد بتارٌخ  21أٌلول  2010زٌادة رأس المال من
 300,000,000لٌرة سورٌة إلى  450,000,000لٌرة سورٌة  ،هذا وقد حصلت الشركة على موافقة
وزارة االقتصاد ذات الرقم  1767بتارٌخ  24أٌلول  2010وموافقة هٌئة األوراق المالٌة ذات الرقم 100
بتارٌخ  28تشرٌن األول  2010لزٌادة رأس المال أصوالً  ,وأصبح عدد األسهم المصدرة والمتداولة
 4,500,000سهم.
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إدارة المخاطـر الماليـة
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عوامل المخاطر المالية
تتعرض الشركة لمخاطر مالٌة مختلفة نتٌجة لنشاطاتها .وتتضمن هذه المخاطر تؤثٌر التقلبـات فً السوق
(مخاطر تحوٌل العمالت) ومخاطر االئتمان ومخاطر السٌولةٌ .ركز برنامج إدارة المخاطر اإلجمالٌة للشركة
علـى تخفٌض التؤثٌر السلبً المحتمل علـى النتائج المالٌـة للشركة إلى الحد األدنى.

أ

مخاطـر السـوق

 مخاطـر تحوٌـل العمـالتٌتم تحوٌل المعامالت التً تتم بالعمالت األجنبٌة إلى اللٌرة السورٌة بسعر التحوٌل السائد عند إجراء العملٌة،
وٌتم تحوٌل الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبٌة فً نهاٌة السنة المالٌة إلى اللٌرة السورٌة باألسعار
السائدة فً نهاٌة السنة ،وإن أرباح وخسائر التحوٌل الناجمة عن ذلك تدرج ضمن قائمة الدخل .
ب

مخاطر االئتمان
تنحصر الموجودات المالٌة التً تخضع لمخاطر االئتمان فً النقد وما فً حكمه والمدٌنون واألرصدة المدٌنة
األخرى .تتعامل الشركة فقط مع المإسسات المالٌة التً تتمتع بمالءة ائتمانٌة عالٌة ،ولدى الشركة سٌاسة للحد
من القٌمة المعرضة لخطر االئتمان لدى مإسسة مالٌة واحدة .كما إن الشركة تطبق سٌاسة ائتمانٌة واضحة
لجمٌع العمالء.

ج

مخاطر السٌولة
ؾ وتوفره من خالل التسهٌالت المالئمة و إن سٌاسة الشركة
تتضمن إدارة مخاطر السٌولة اإلبقاء على نقد كا ٍ
تهدؾ إلى إبقاء المرونة فً التموٌل عن طرٌق توفر النقد الالزم لتسدٌد االلتزامات.
إن الجدول أدناه ٌحلل المطلوبات المالٌة للشركة (ؼٌر مخصومة) إلى فئات معٌنة كما بتارٌخ قائمة المركز
المالً بنا ًء على تارٌخ االستحقاق للفترات المتبقٌة.
أقل من سنة واحــدة
لٌرة سورٌة

بٌــن سنة وسنتٌن
لٌرة سورٌة

كما في  30أيلول 2013
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
مطلوب لجهات ذات عالقة
تسهٌالت بنكٌة

381,545,363
30,326,660

360,972,390
-

كما في  31كانـون األول 2012
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
مطلوب لجهات ذات عالقة
تسهٌالت بنكٌة

402,153,972
27,205,305

366,626,578
-
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إدارة مخاطر رأس المال
إن هدؾ الشركة من إدارة رأس المال هو الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار مما ٌحقق عائـد للشركاء
وٌحافظ على بنٌة مثلى لرأس المال مما ٌإدي إلى تخفٌض تكالٌؾ رأس المال.
تقوم الشركة بمراقبة رأس المال من خالل مراقبة نسبة المدٌونٌــّةٌ .تم احتساب هذه النسبة بتقسٌم صافً
الدٌون على مجموع رأس المال ،وٌتم احتساب صافً الدٌون من خالل حصر مجموع الدٌون والتً تتضمن
التسهٌالت البنكٌة والذمم التجارٌة وأخرى ،والتً ٌنزل منها النقد وما فً حكمه كما هو مبٌــّن فً قائمة المركز
المالً .أما مجموع رأس المال فٌتم احتسابه من خالل إضافة حقوق الملكٌـّة مع صافً الدٌون كما هو مبٌـّن فً
قائمة المركز المالً.
بلؽت نسبة المدٌونٌــّة كما فً  30أٌلول  2013و  31كانون األول  2012كما ٌلً:

مجموع الدٌون
النقد وما فً حكمه
صافً الدٌون
مجموع حقوق الملكٌــّة
رأس المال وصافً الدٌون
نسبة المديونيــّة
3-3

 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة

 31كانون األول
2012
مدققة
────────
لٌرة سورٌة

772,844,414
)(471,239
────────
772,373,175
228,232,456
────────
1,000,605,631
────────
77.19%
════════

795,985,855
)(6,012,844
────────
789,973,011
279,310,295
────────
1,069,283,306
────────
%73.88
════════

القيمة العادلة
تقارب القٌمة الدفترٌة للذمم التجارٌة المدٌنة بعد تنزٌل مخصص االنخفاض فً القٌمة والقٌمة الدفترٌة للذمم
الدائنة قٌمتها العادلة .و إن الذمم التجارٌة المدٌنة وقٌمة المخزون صافٌة من مخصصات االنخفاض تقارب
قٌمتها العادلة.
فً حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لببعض الموجبودات المالٌبة أو عبدم وجبود سبوق نشبط
ٌتم تقدٌر قٌمتها العادلة بعدة طرق منها:

-

-

مقارنتها بالقٌمة السوقٌة الحالٌة ألداة مالٌة مشابهة لها إلى حد كبٌر.

-

تحلٌل التدفقات النقدٌة المستقبلٌة وخصم التدفقات النقدٌة المتوقعة بنسبة مستخدمة فً أداة مالٌة مشابهة لها.
نماذج تسعٌر الخٌارات.
تهدؾ طرق التقٌٌم إلى الحصول على قٌمة عادلة تعكس توقعات السوق وتؤخذ باالعتبار العوامل السوقٌة وأٌة
مخاطر أو منافع متوقعة عند تقدٌر قٌمة الموجودات المالٌة .وفً حال وجود موجودات مالٌة ٌتعذر قٌاس قٌمتها
العادلة بشكل ٌعتمد علٌه ٌتم إظهارها بالكلفة بعد تنزٌل أي تدنً فً قٌمتها.
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التقديرات واالجتهادات المحاسبية ذات األهمية

تجري الشركة تقٌٌما ً مستمراً للتقدٌرات واالجتهادات المحاسبٌة التً تستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى بما فً
ذلك توقعات األحداث المرتقبة التً ٌعتقد أنها معقولة استناداً إلى الظروؾ الراهنة.
تقوم الشركة بإعداد تقدٌرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل ،و إن التقدٌرات المحاسبٌة الناتجة بطبٌعتها نادراً ما تساوي
النتائج الفعلٌة ذات الصلة  .التقدٌرات واالفتراضات التً لها مخاطر كبٌرة وتسبب تعدٌل جوهري على القٌم الدفترٌة
للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالٌة القادمة هً كما ٌلً:
أ

ضرٌبة الدخل

تخضع الشركة لضرٌبة الدخل وبالتالً فان ذلك ٌتطلب اجتهادات كبٌرة بتحدٌد مخصص لضرٌبة الدخل ٌ .وجد
كثٌر من المعامالت واالحتسابات متعلقة بنشاط الشركة العادي والتً تحدٌد الضرٌبة علٌها ٌكون ؼٌر محدد.
تقوم الشركة بإثبات مطلوبات للتدقٌق الضرٌبً المتوقع بنا ًء على توقعات فٌما إذا كانت ضرائب إضافٌة
مطلوبة .إذا كانت النتٌجة النهائٌة للضرٌبة تختلؾ عن المبالػ التً ت ّم تسجٌلها فإن الفروقات تإثر على ضرٌبة
الدخل فً الفترة التً ٌتم تحدٌد وجود هذه الفروقات.
ب

مخصص الذمم المشكوك فً تحصٌلها
تقوم الشركة باحتساب مخصص النخفاض قٌمة الذمم التجارٌة المدٌنة وفقا ً للسٌاسة المحاسبٌة المبٌنة فً
(إٌضاح ٌ .)10-2تم مقارنة القٌم القابلة لالسترداد من الذمم التجارٌة المدٌنة مع القٌمة الدفترٌة لهذه الذمم وذلك
لتحدٌد قٌمة المخصص ،إن هذا االحتساب ٌتطلب استخدام تقدٌرات.

ج

مخصص تدنً فً قٌم المخزون
تقوم الشركة بتكوٌن مخصص لتدنً قٌمة المخزون وفقا ً للسٌاسة المحاسبٌة المبٌنة فً (إٌضاح ٌ .)9-2تم
مقارنة القٌمة القابلة لالسترداد من المخزون مع القٌمة الدفترٌة لهذا المخزون وذلك لتحدٌد قٌمة المخصص .إن
هذه االحتسابات تتطلب استخدام تقدٌرات.

د

مخصصات قضائٌة
ٌتم اخذ مخصصات لمواجهة اٌة التزامات قضائٌة استنادا لرأي المستشار القانونً للشركة.
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ممتلكات ومعدات
األراضي

المباني

اللوحات
الطرقية

سيارات

مفروشات
ومستلزمات
مكتبية

اآلالت

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

أجهزة
الحاسوب

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

التكلفة
كما في
بداية كانون الثاني 2013

113,060,450

362,530,948

إضافات

-

-

-

استبعادات

-

-

-

113,060,450

362,530,948

 30أيلول 2013

65,329,410

65,329,410

23,530,474
)(2,214,500
21,315,974

76,162,646

310,851,543

31,889,075

983,354,546

42,150

-

-

42,150

-

-

-

)(2,214,500

76,204,796

310,851,543

31,889,075

981,182,196

مجمع االستهالك
كما في
بداية كانون الثاني 2013

-

41,330,521

53,948,034

15,930,647

61,229,182

147,201,948

27,759,105

347,399,437

االستهالك خالل الفترة

-

5,886,178

3,659,336

2,110,345

5,287,092

24,835,035

1,804,479

43,582,465

استبعادات

-

 30أيلول 2013

-

 30أيلول 2013

113,060,450

-

-

)(2,066,865

-

-

-

)(2,066,865

47,216,699

57,607,370

15,974,127

66,516,274

172,036,983

29,563,584

388,915,037

315,314,249

7,722,040

5,341,847

9,688,522

138,814,560

2,325,491

592,267,159

هناك أبنٌة بقٌمة دفترٌة  43,457,455لٌرة سورٌة و قٌمة سوقٌة  42,000,000لٌرة سورٌة مرهونة لصالح بنك بٌبلوس مقابل تسهٌالت بنكٌة (إٌضاح )13
تم توزٌع مصروف االستهالك عن الفترة المنتهٌة فً  30أٌلول  2013على كل من تكلفة المبٌعات بمبلغ  26,200,316لٌرة سورٌة والمصارٌف اإلدارٌة بمبلغ  17,382,149لٌرة سورٌة
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األراضي

المباني

اللوحات
الطرقية

سيارات

مفروشات
ومستلزمات
مكتبية

اآلالت

أجهزة
الحاسوب

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

التكلفة
كما في
بداية كانون الثاني 2012

113,060,450

362,530,948

إضافات

-

-

استبعادات
 30أيلول 2012

64,619,410

30,294,449
-

710,000

75,506,366
636,280

310,851,543

31,994,795

988,857,961

-

71,200

1,417,480

-

-

-

-

-

-

()176,920

()176,920

113,060,450

362,530,948

65,329,410

30.294,449

76,142,646

310,851,543

31,889,075

990,098,521

مجمع االستهالك
كما في
بداية كانون الثاني 2012

-

33,482,284

49,089,269

16,189,954

52,122,304

114,106,061

23,403,159

288,393,031

مصروؾ االستهالك

-

5,886,178

3,512,604

3,312,698

6,754,877

25,071,869

3,581,657

48,119,883

استبعادات

-

-

-

-

-

-

()116,822

()116,822

 30أيلول 2012

-

39,368,462

52,601,873

19,502,652

58,877,181

139,177,930

26,867,994

336,396,092

113,060,450

323,162,486

12,727,537

10,791,797

17,265,465

171,673,613

5,021,081

653,702,429

صافي القيمة الدفترية كما
في  30أيلول 2012
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مشاريع تحت التنفيذ
 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة
107,947,324
─────────
107,947,324
═════════

رصٌد بداٌة الفترة
إضافات
استبعادات
المحول إلى الممتلكات والمعدات (إٌضاح )5

 31كانون األول
2012
مدققة
────────
لٌرة سورٌة
107,744,004
203,320
────────
107,947,324
════════

إن الكلفة المقدرة إلكمال تلك المشارٌع تبلػ  74,500,000لٌرة سورٌة كما فً  30أٌلول . 2013
(  31كانون األول  74,500,000 : 2012لٌرة سورٌة ).
()7

موجودات غير ملموسة

 31كانون الثاني2013 ,
الرصيد في بداية الفترة
إضافات
إطفاءات
الرصٌد فً نهاٌة الفترة

فروغ
لٌر ًة سورٌة

المجمـوع
لٌر ًة سورٌة

───────
═══════

───────
═══════

 31كانون الثاني2012 ,
الرصيد في بداية الفترة
إضافات
إطفاءات

───────
═══════

الرصٌد فً نهاٌة الفترة
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الموجودات المالية المتوفرة للبيع

شركة سورٌا القابضة *
شركة سٌرٌتل المساهمة
بنك اإلبداع لدعم المشارٌع الصؽٌرة
مخصص هبوط أسعار استثمارات أوراق
مالٌة **
مجموع الموجودات المالٌة

 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة

 31كانون األول
2012
مدققة
────────
لٌرة سورٌة

52,000,000
10,000,000
12,500,000

52,000,000
10,000,000
12,500,000

()4,781,750

() 4,781,750

69,718,250
════════

69,718,250
════════

*

ٌتم دفع حصة الشركة المتمثلة فً  %2.6من رأس مال الشركة البالػ  4,000,000,000لٌرة سورٌة وفقا للمطالبات
التً تقدمها شركة سورٌا القابضة ,حٌث قامت شركة المجموعة المتحدة للنشر و اإلعالن و التسوٌق المساهمة المؽفلة
بتسدٌد مبلػ  52,000,000لٌرة سورٌة من أصل حصتها البالػ  104,000,000لٌرة سورٌة ما نسبته %50
كما فً  30أٌلول .2013

**

تم تشكٌل مخصص نتٌجة هبوط أسعار أسهم شركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم المساهمة حٌث أنّ المجموعة المتحدة للنشر
واإلعالن والتسوٌق تملك  6250سهم من أسهم شركة سٌرٌتل .
تم تسجٌل الموجودات المالٌة التً ٌتعذر قٌاس القٌمة العادلة لها بالكلفة ال ٌوجد مإشرات لتدنً تلك الموجودات كما فً
 30أٌلول .2013
إن جمٌع الموجودات المالٌة المتوفرة للبٌع باللٌرة السورٌة.

()9

مخزون

أوراق طباعة
أحبار
بالتات
ألمنٌوم
مواد طباعة
مخزون فلكس
مستلزمات صٌانة
لوحات و حدٌد تام الصنع
قطع ؼٌار
أخرى
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 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة

 31كانون األول
2012
مدققة
────────
لٌرة سورٌة

4,282,496
3,451,791
2,271,838
958,890
1,860,873
1,438,003
2,399,324
1,609,843
6,711,813
─────────
24,984,871
═════════

8,687,383
4,190,013
3,920,487
958,890
2,052,657
1,728,268
2,534,275
1,609,843
6,826,995
────────
32,508,811
════════

شركة المجموعة المتحدة للنشر و اإلعالن و التسويق المساهمة المغفلة
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 30أيلول 2013
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ذمم وأرصدة مدينة أخرى
 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة

ذمم تجارٌة مدٌنة
مخصص الذمم المشكوك فً تحصٌلها
ذمم تجارٌة مدٌنة بالصافً
مصارٌؾ مدفوعة مقدما ً
سلؾ موظفٌن
أمانات
دفعات مقدمة للموردٌن
أخرى

136,699,709
)(76,552,540
60,147,169
2,519,284
23,676,010
10,181,395
1,190,990
2,002,162
────────
99,717,010
════════

 31كانون األول
2012
مدققة
────────
لٌرة سورٌة
136,150,745
()76,552,540
59,598,205
5,072,174
21,960,620
12,145,811
2,135,376
2,002,162
────────
102,914,348
════════

إن القٌمة العادلة للذمم المدٌنة تعادل القٌمة الدفترٌة لتلك الذمم كما فً  30أٌلول  2013و  31كانون األول  2012على التوالً.
بلؽت الذمم التجارٌة العاملة (قلٌلة المخاطر) كما فً  30أٌلول  2013مبلػ  60,147,169لٌرة سورٌة مقابل 59,598,205
لٌرة سورٌة كما فً  31كانون األول .2012
إن تفاصٌل المخاطر اإلجمالٌة للذمم التجارٌة المدٌنة كما ٌلً:
 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة

ذمم ؼٌر مستحقة وؼٌر مشكوك فً تحصٌلها
ذمم مستحقة وؼٌر مشكوك فً تحصٌلها
ذمم مشكوك فً تحصٌلها

43,305,961
16,841,208
76,552,540
─────────
136,699,709
═════════
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 31كانون األول
2012
مدققة
────────
لٌرة سورٌة

42,807,180
16,791,025
76,552,540
────────
136,150,745
════════

شركة المجموعة المتحدة للنشر و اإلعالن و التسويق المساهمة المغفلة
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 30أيلول 2013
حسب سٌاسة االئتمان للشركة  ،فان فترة السماح للعمالء تمتد لفترة ٌ 60وما ً ضمن النشاط االعتٌادي للشركة .إن الذمم التجارٌة
المدٌنة التً انقضى على استحقاقها فترة أقل من ثالثة أشهر ال تعتبر متدنٌة القٌمة و قد بلؽت قٌمتها كما فً  30أٌلول 2013
مبلػ  16,841,208لٌرة سورٌة ( 31كانون األول  16,791,025 : 2012لٌرة سورٌة) .و من هذه الذمم التجارٌة المدٌنة
ذمم تجاوزت توارٌخ استحقاقها ولكنها لٌست متدنٌة القٌمة ولم ٌتم أخذ مخصص لها فً القوائم المالٌة تعود لعمالء موثوقٌن حٌث
لٌس لهم تارٌخ فً التخلؾ عن الدفع والمصاعب المالٌة .إن إدارة الشركة تعتقد بؤن هذا المبلػ سوؾ ٌتم تحصٌله بالكامل إن
تحلٌل أعمار هذه الذمم التجارٌة كما ٌلً :
 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة
أكثر من شهرٌن لكن أقل من ثالثة أشهر
من ثالثة إلى ستة أشهر

16,190,903
650,305
─────────
16,841,208
═════════

 31كانون األول
2012
مدققة
────────
لٌرة سورٌة
16,142,657
648,368
────────
16,791,025
════════

بلؽت الذمم المدٌنة و المشكوك فً تحصٌلها للفترة المنتهٌة فً  30أٌلول  2013مبلػ  0لٌرة سورٌة مقابل مبلػ 19,326,158
لٌرة سورٌة للسنة المنتهٌة فً  31كانون األول  ،2012و قد تم اخذ مخصص تدنً لها و فٌما ٌلً تحلٌل أعمار تلك الذمم:

أكثر من  6أشهر

 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة

 31كانون األول
2012
مدققة
────────
لٌرة سورٌة

─────────
═════════

19,326,158
────────
19,326,158
════════

فٌما ٌلً الحركة على مخصص الذمم المشكوك فً تحصٌلها:
 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة
76,552,540
رصٌد بداٌة السنة
المخصص
المردود من المخصص
─────────
76,552,540
رصٌد نهاٌة الفترة
═════════
ٌتم إظهار الزٌادة /االنخفاض فً الذمم المشكوك فً تحصٌلها فً قائمة الدخل
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 31كانون األول
2012
مدققة
────────
لٌرة سورٌة
57,226,382
19,326,158
────────
76,552,540
════════

شركة المجموعة المتحدة للنشر و اإلعالن و التسويق المساهمة المغفلة
إيضاحات حول القوائم المالية المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول 2013
إن القٌمة الدفترٌة للذمم التجارٌة مبٌـّنة بالعمالت التالٌة:
 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة
اللٌرة سورٌة
الدوالر األمرٌكً

129,602,611
7,097,098
─────────
136,699,709
═════════

 31كانون األول
2012
مدققة
────────
لٌرة سورٌة
132,801,012
3,349,733
────────
136,150,745
════════

إن الذمم التجارٌة المدٌنة تحتوي على مخاطر التركز.حٌث أن أكبر خمس ذمم تجارٌة مدٌنة تمثـّل . ٪26.5
( ٪26.5فً  31كانون األول  )2012من صافً أرصدة الذمم التجارٌة المدٌنة .إن هذه الذمم لم تتجاوز تارٌخ استحقاقها وؼٌر
مشكوك فً تحصٌلها.
إن التصنٌفات األخرى ضمن الذمم المدٌنة ال تحتوي على موجودات مشكوك فً تحصٌلها.
إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتارٌخ قائمة المركز المالً هو القٌمة العادلة لكل فئة مدٌنة وال تمتلك الشركة أٌة
ضمانات مقابل الذمم المدٌنة.
()11

معامالت مع جهات ذات عالقة

بلؽت األرصدة فً نهاٌة الفترة والناتجة عن المعامالت مع جهات ذات عالقة كما ٌلً:

أ-

مطلوب من جهات ذات عالقة
 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة

لٌالٌنا دبً
لٌالٌنا لبنان
الوسٌط انترناشٌونال للنشر والتوزٌع /الكوٌت
الوسٌط انترناشٌونال كوربورت منطقة حرة
 /دبً
فامٌلً كٌر
القطرٌة المتحدة لالعالن والنشر والتوزٌع
لٌالٌنا بحرٌن
جزر القمر القابضة  /جزر القمر
الوطنٌة لإلعالن /السعودٌة
مخصص ذمم مشكوك فً تحصٌلها
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 31كانون األول
2012
مدققة
────────
لٌرة سورٌة

20,649,576
4,659,328
-

20,839,848
4,192,888
15,279,198

73,463,036

72,728,453

636,439
196,053
173,436
6,193,149
254,271
()254,271
─────────
105,971,017

636,439
196,053
173,436
6,193,149
254,271
()254,271
─────────
120,239,464

═════════

════════

شركة المجموعة المتحدة للنشر و اإلعالن و التسويق المساهمة المغفلة
إيضاحات حول القوائم المالية المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول 2013
ب -مطلوب لجهات ذات عالقة

كونكورد التضامنٌة
الوسٌط انترناشٌونال /سورٌا
السٌد مجد سلٌمان
الوسٌط انترناشٌونال منطقة حرة  /دبً
الشركة الكوٌتٌة المتحدة لإلعالن والنشر
والتوزٌع
الوسٌط بٌروت
الوسٌط انترناشٌونال للنشر والتوزٌع /الكوٌت
الوسٌط دبً
المجموعة المتحدة للحلول االعالمٌة منطقة
حرة /دبً

 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة

 31كانون األول
2012
مدققة
────────
لٌرة سورٌة

80,160,479
43,888,150
140,700,335
17,094,748

80,160,479
43,582,055
143,307,527
12,911,822

23,927,298

59,909,892

24,421,131
20,813,780
5,239,180

16,789,188
5,239,180

4,727,290

4,726,435

─────────
360,972,391
═════════

────────
366,626,578
════════

تتضمن التعامالت مع الجهات ذات العالقة بشكل رئٌسً ما ٌلً:
 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة
مصروؾ عقد تسوٌق مع شركة الوسٌط
انترناشونال

1,500,000

 31كانون األول
2012
مدققة
────────
لٌرة سورٌة
2,000,000

تعويضات أعضاء اإلدارة:
بلؽت تعوٌضات و مكافآت اإلدارة العلٌا عن الفترة فً  30أٌلول  2013مبلػ  8,363,585لٌرة سورٌة مقابل 10,595,922
لٌرة سورٌة عن الفترة المنتهٌة فً  30أٌلول .2012
()12

نقد في الصندوق ولدى البنوك
 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة

 31كانون األول
2012
مدققة
────────
لٌرة سورٌة

482,068
186,855
نقد فً الصندوق
5,530,776
284,384
نقد لدى البنوك
────────
─────────
6,012,844
471,239
════════
═════════
تقوم الشركة باالحتفاظ بالنقد لدى بنوك ذات سمعة جٌدة بمعدل أسعار فائدة بلؽت  %1سنوٌا ً كما فً  30أٌلول ٪1( 2013
سنوٌا ً لسنة .)2012
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شركة المجموعة المتحدة للنشر و اإلعالن و التسويق المساهمة المغفلة
إيضاحات حول القوائم المالية المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول 2013
()13

تسهيالت بنكية

منحت الشركة تسهٌالت قصٌرة األجل من بنك بٌبلوس بسقؾ أقصاه  25,000,000لٌر ًة سورٌة وقد بلػ المستؽل من هذه
التسهٌالت كما فً  30أٌلول  2013مبلػ  30,326,660لٌر ًة سورٌة ( 31كانون األول  27,205,305 : 2012لٌر ًة
سورٌة) .إن هذه التسهٌالت مضمونة عن طرٌق رهن مبنى الشركة فً حمص و حلب وتخضع ألسعار الفائدة السنوٌة فً السوق
المحلً .حٌث بلػ معدل الفائدة  ٪10.5كما فً  30أٌلول  31( 2013كانون األول )٪10.5 : 2012
 30أٌلول 2013
الرصٌد
سقؾ االئتمان
ً
لٌرة سورٌة
لٌر ًة سورٌة
بنك بٌبلوس

25,000,000

30,326,660

 31كانون األول 2012
الرصٌد
سقؾ االئتمان
ً
لٌرة سورٌة
لٌر ًة سورٌة
25,000,000

27,205,305

إذا كان سعر الفوائد على التسهٌالت أعلى  /أدنى من  ٪ 1مع بقاء المتؽٌرات األخرى ثابتة فإن تؤثٌر ذلك على قائمة الدخل سٌكون
بمبلػ  303,267لٌر ًة سورٌة
()14

ذمم و أرصدة دائنة أخرى
 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة

ذمم تجارٌة دائنة
دفعات مقدمة من العمالء
إٌرادات مإجلة
مصارٌؾ مستحقة
أخرى

()15

289,320,898
11,262,738
2,390,628
76,480,777
2,090,322
─────────
381,545,363
═════════

 31كانون األول
2012
مدققة
────────
لٌرة سورٌة
289,696,906
9,537,756
14,978,201
78,247,920
9,693,189
────────
402,153,972
════════

ضريبة الدخل

إن الحركة على مخصص ضرٌبة الدخل هً كما ٌلً:

رصٌد بداٌة السنة
الضرائب المدفوعة خالل الفترة
مصارٌؾ خالل الفترة
الرصٌد فً نهاٌة الفترة
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 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة

 31كانون األول
2012
مدققة
────────
لٌرة سورٌة

─────────
═════════

────────
════════

شركة المجموعة المتحدة للنشر و اإلعالن و التسويق المساهمة المغفلة
إيضاحات حول القوائم المالية المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول 2013
تتقدم الشركة ببٌانها الضرٌبً بالمواعٌد المحددة وفقا للقوانٌن النافذة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة ,
ٌتم احتساب مصروؾ الضرائب بما ٌتوافق مع القوانٌن السورٌة بحسب نتائج الشركة المالٌة,
قامت وزارة المالٌة بإجراء الفحص الضرٌبً للشركة منذ تارٌخ التؤسٌس فً  3تشرٌن األول  ،2004ولؽاٌة  31كانون األول
 2007وذلك على النحو التالً :


عام  : 2004قامت الوزارة بإصدار التكلٌؾ الضرٌبً األولً  ،وتم االعتراض علٌه لدى لجنة الطعن ,وهو حالٌا ً بمرحلة
لجنة إعادة النظر ولم ٌتم إصدار التقرٌر النهائً حتى تارٌخ إعداد هذه القوائم المالٌة بعد,

 عام  : 2005قامت الوزارة بإصدار التكلٌؾ الضرٌبً األولً  ،وتم االعتراض علٌه لدى لجنة الطعن وهو حالٌا ً بمرحلة
لجنة إعادة النظر ولم ٌتم إصدار التقرٌر النهائً حتى تارٌخ إعداد هذه القوائم المالٌة بعد,
 عام  : 2006قامت الوزارة بإصدار التكلٌؾ الضرٌبً األولً  ،وتم االعتراض علٌه لدى لجنة الطعن  ,وبموجب ذلك تم
تخفٌض التكلٌؾ الضرٌبً األولً وتثبٌت التكلٌؾ الضرٌبً بزٌادة مبلػ وقدره  514,373لٌرة سورٌة عن البٌان المصرح
به من قبل الشركة,
 عام  : 2007قامت الوزارة بإصدار التكلٌؾ الضرٌبً األولً  ،وتم االعتراض علٌه لدى لجنة الطعن الطعن ,وبموجب ذلك
تم تخفٌض التكلٌؾ األولً وتثبٌت المبلػ الضرٌبً بزٌادة مبلػ وقدره  894,157ل.س عن المبلػ الضرٌبً المسدد من قبل
الشركة .
لم تقم وزارة المالٌة بإجراء الفحص الضرٌبً للشركة لألعوام من  2008و حتى ,2012
()16

صافي المبيعات
 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة

نشاط اإلعالن الطرقً
الوسٌلة
مطبعة المجموعة
الجرائد
الصفحات الصفراء واألدلة السٌاحٌة
المجالت
أخرى

()17

30,740,963
19,805,334
11,552,024
10,001,971
6,403,981
─────────
78,504,273
═════════

 30أٌلول
2012
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة
76,964,320
68,571,806
23,399,691
22,185,895
1,356,207
11,222,647
────────
203,700,566
════════

تكلفة المبيعات
 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة
31,500,469
26,659,461
4,651,976
3,767,482
─────────
66,579,388
═════════

مطبعة المجموعة
نشاط اإلعالن الطرقً
جرٌدة بلدنا
المجالت
الوسٌلة
الصفحات الصفراء واألدلة السٌاحٌة
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 30أٌلول
2012
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة
63,933,244
62,794,474
15,406,035
13,347,623
9,529,184
946,594
─────────
165,957,154
═════════

شركة المجموعة المتحدة للنشر و اإلعالن و التسويق المساهمة المغفلة
إيضاحات حول القوائم المالية المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول 2013
()18

مصاريف إدارية

رواتب وأجور و منافع أخرى
استهالكات
تؤمٌن
برٌد وبرق وهاتؾ
رسوم حكومٌة وؼرامات
محروقات
مواصالت
كهرباء وماء
نظافة
إٌجارات
صٌانة
إستشارات قانونٌة وتدقٌق
خدمات و ضٌافة
اشتراكات و طوابع
سفر
مستلزمات مكتبٌة
أخرى
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 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة

 30أٌلول
2012
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة

41,133,256
17,382,149
2,260,120
1,686,564
1,646,579
1,258,567
1,288,721
1,225,564
1,053,250
993,596
823,955
743,418
357,086
180,516
182,782
4,615,400
─────────
76,831,523
═════════

110,961,467
22,228,509
3,907,661
7,365,598
1,707,481
2,720,904
1,526,714
1,929,570
1,431,078
2,001,062
2,213,820
3,200,157
1,724,371
607,650
3,972,735
874,887
14,363,358
─────────
182,737,022
═════════

مصاريف بيع وتوزيع
 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة
125,024
699,333
─────────
824,357
═════════

تسوٌق ودعاٌة وتروٌج
عموالت مبٌعات
أخرى
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 30أٌلول
2012
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة
1,731,631
1,989,258
39,235
─────────
3,760,124
═════════

شركة المجموعة المتحدة للنشر و اإلعالن و التسويق المساهمة المغفلة
إيضاحات حول القوائم المالية المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول 2013
()21

إيرادات أخرى
 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة
6,510,492
11,520,680
─────────
18,031,172
═════════

أرباح فروق أسعار صرؾ العمالت األجنبٌة
أخرى
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 30أٌلول
2012
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة
1,208,680
────────
1,208,680
════════

حصة السهم من (خسارة) ربح الفترة

(الخسارة) للفترة (لٌرة سورٌة)
المتوسط المرجح لعدد األسهم (سهـم)

 30أٌلول
2013
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة

 30أٌلول
2012
ؼٌر مدققة
────────
لٌرة سورٌة

)(51,077,839
4,500,000
─────────

)(150,599,280
4,500,000
────────

لٌرة سورٌة
الحصة األساسٌة والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح
الفترة (لٌرة سورٌة)

( 11,35
════════

لٌرة سورٌة
)

( 33,47
════════

)

إن الحصة األساسٌة للسهم مساوٌة للحصة المخفضة للسهم من ربح (خسارة) الفترة ألن الشركة لم تقم بإصدار أٌة أدوات مالٌة
قابلة للتحوٌل ،األمر الذي من الممكن أن ٌإثر على الحصة األساسٌة للسهم,

26

شركة المجموعة المتحدة للنشر و اإلعالن و التسويق المساهمة المغفلة
إيضاحات حول القوائم المالية المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول 2013
()23

التوزيع القطاعي
تم تحدٌد أسلوب عرض القطاعات الرئٌسٌة على أساس أن المخاطر والمنافع المتعلقة بالشركة تتأثر بشكل جوهري باالختالف فً منتجات تلك القطاعات إن هذه القطاعات منظمة ومدارة
بشكل منفصل حسب طبٌعة الخدمات والمنتجات بحٌث تشكل كل منها وحدة منفصلة
فٌما ٌلً معلومات عن قطاعات األعمال:
 30أيلول 2013
غير مدققة

المجالت

الجرائد

المطبعة

الصفحات الصفراء
و الدليل السياحي

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

صافً اإلٌرادات

-

10,001,971

11,552,024

كلفة المبٌعات

-

)(4,651,976

)(31,500,469

الربح اإلجمالي

-

5,349,995

)(19,948,445

6,403,982

)(24,573,721

)(11,153,033

)(10,016,049

مصارٌؾ إدارٌة

)(21,814

مصارٌؾ بٌع
وتوزٌع

-

مصارٌؾ أخرى

-

-

)(205,900

6,403,982
-

نشاط إعالن
طرقي
ليرة سورية

مصاريف و إيرادات
غير موزعة

الوسيلة

أخــرى

االجمالي
 30أيلول
2013

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

30,740,963

-

19,805,334

-

78,504,273

)(26,659,461

-

)(3,767,482

-

)(66,579,388

4,081,502

-

16,037,852

-

11,924,885

)(8,483,389

-

)(19,575,566

)(3,007,951

)(76,831,523

-

-

-

-

)(493,433

)(125,024

)(824,357

-

-

-

-

-

-

إٌرادات أخرى

-

-

-

-

-

18,031,172

-

-

18,031,172

مصارٌؾ التموٌل

-

-

-

-

-

)(3,378,016

-

-

)(3,378,016

الربح قبل الضرائب )(21,814
ضرٌبة الدخل
ربح (خسارة)
الفترة

)(21,814

)(19,429,626
)(19,429,626

)(31,101,478
)(31,101,478

)(3,612,067
-

)(4,401,888
-

)(3,612,067
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)(4,401,888

14,653,156
14,653,156

)(4,031,147
)(4,031,147

)(3,132,975
)(3,132,975

-

)(51,077,839
)(51,077,839

شركة المجموعة المتحدة للنشر و اإلعالن و التسويق المساهمة المغفلة
إيضاحات حول القوائم المالية المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول 2013
المجالت

الجرائد

المطبعة

الصفحات
الصفراء و
الدليل السياحي

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

موجودات القطاع

43,686,613

6,461,709

248,366,753

21,840,671

161,971,882

488,104,532

مطلوبات القطاع

28,195,670

16,069,249

23,849,959

45,415,102

185,613,260

390,538,904

93,421,827

االستهالكات

-

162,315

25,049,892

182,801

7,768,068

10,363,516

55,873

-

اإلطفاءات

-

-

-

-

-

-

-

-
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نشاط إعالن
طرقي

غير موزعة

الوسيلة

أخــرى

 30أيلول
2013

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

52,198,964

14,516,509

1,037,147,633

25,811,204

808,915,175

43,582,465

-

شركة المجموعة المتحدة للنشر و اإلعالن و التسويق المساهمة المغفلة
إيضاحات حول القوائم المالية المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول 2013
( )24أرقام المقارنة
تم إعادة تبوٌب بعض أرقام القوائم المالٌة لعام  2012لتتناسب مع تبوٌب أرقام القوائم المالٌة لعام  2013ولم ٌنتج عن إعادة
التبوٌب أي اثر على أرباح وحقوق الملكٌة لعام ,2012
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