


















.تشكل جزءاً من هذه القائمة ويجب أن تقرأ معها 63إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من   10صفحة   

 

   القوائم المالية   معلومات وإيضاحات عن
  الفترة لشركة الشرق األدنى لمنتجات الزيتون المساهمة المغفلة عن 

 0111/  9/  61وحتى  0111/  11/  1من 
  
   :ةمعلومات عن الشرك -أولا  

 6م س تاريخ /  92وتعديالته مبوجب قرار السيد رئيس جملس الوزراء رقم  2992لعام /  23/ ل الشركة بقانون تشجيع االستثمار رقم يشمتمت 
كما مت الرتخيص للشركة مبوجب قرار السيد رئيس جملس الوزراء رقم   1333/  21/  9م س تاريخ  329واملعدل بالقرار رقم  1333/  0/ 

  1333/  22/  20تاريخ  1326وصدق النظام األساسي مبوجب قرار السيد وزير االقتصاد والتجارة رقم  1333/  23/ 9تاريخ  3669
 . من أسهمها لالكتتاب العام% 92كشركة مسامهة طرحت أكثر من 

 

وما يرتبط هبذه الصناعة من صناعات تصفية وتعبئة وتصدير زيت الزيتون ومشتقاته داخل القطر العريب السوري وخارجه :  ركةـة الشـغاي
 . ونشاطات تتصل هبا أو تتفرع عنها أو تتممها وتكملها

 

وعمالً باألحكام النافذة فقد أعفيت من ضريبة دخل األرباح احلقيقية عن أعماهلا لغاية  1331/باشرت الشركة أعماهلا يف بداية عام   -
من ضريبة دخل األرباح  اةيبة عن مبيعاهتا احمللية باعتبار مبيعات التصدير معفللضر  1336/  2/  2وخضعت اعتباراً من  1336/ 02/21

 . 1332/  6/  0تاريخ /  29/ عماًل بأحكام املرسوم التشريعي رقم 
 

 : أعضاء هم السادة ةخمسمجلس إدارة الشركة يتألف من   -

 رئيساً     حممد كمال عدي
 لرئيس اجمللس   نائباً     دياب عيداملهندس 

 عضواً     عمر عدي
 عضواً                             فاروق قطب

 ممثالً لشركة سيكوفني      الدكتور جمد مجال                  
 

 . إن الشركة مستمرة في أعمالها وهي قادرة على متابعة أعماله بشكل طبيعي -
 

   :السياسات المحاسبية الهامة -ثانياا 

  :أسس اإلعداد   -أ

 تلكية تتفق مع أعدت القوائم املالية وإيضاحاهتا وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية وإن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد القوائم املال   -
الية بشكل واضح يف  السياسات اليت سيتم على أساسها إعداد القوائم املالية للدورة املالية القادمة كما مت اإلفصاح عن كافة معامالت الشركة امل

 . كافة البيانات اليت مت عرضها وخاصًة قائمة املركز املايل وقائمة الدخل
أيلول من العام التايل وقد وافقت وزارة االقتصاد والتجارة على  03من كل عام وتنتهي يف  23/  2السنة املالية واحملاسبية للشركة تبدأ من    -

 1330/  3/  13تاريخ /  909/  بقرارها وزارة املالية كذلكو  1331/  21/  23تاريخ  2962ذلك بقرارها 
  



.تشكل جزءاً من هذه القائمة ويجب أن تقرأ معها 63إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من   11صفحة   

 

ية السابقة كما التزمت الشركة بأسلوب واحد يف عرض وتصنيف كافة البنود يف البيانات والقوائم املالية يف الدورة احلالية وباملقارنة مع الدورة املال -
 . اسبية الواحدةمت عرض كل بند مادي مع البند املشابه وذو الطبيعة احمل

 ./2/يف املعيار احملاسيب الدويل رقم التزمت الشركة بعدم إجراء تقاص بني األصول وااللتزامات أو الدخل واملصاريف وحسبما هو وارد -
   

  :أسس التطبيق  -ب

إظهار القوائم املالية واليت متثل العملة الرئيسية للشركة أعدت القوائم املالية وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية وبدقة وعناية وإن اللرية السورية هي عملة   -
مع تقريب القروش إىل أقرب لرية سورية ومراعاة إمكانية فهم املعلومات الواردة يف البيانات والقوائم املالية ملستخدم  12ووفق املعيار احملاسيب رقم 

 . البيانات
 . ألوراق واألسواق املالية اخلاصة باإلفصاحمت تبويب القوائم املالية وفقاً لتعليمات هيئة ا  -

عمر مت تقييم املوجودات الثابتة بالتكلفة بعد تنزيل االهتالك املرتاكم يف القيمة ويتم احتساب االهتالك بطريقة القسط الثابت على مدى ال  -
 . اإلنتاجي لألصل

لكل من موجودات الشركة من املعدات والتجهيزات % 23نوي قدره مت اعتماد نسب ألقساط االهتالك تتفق وعمرها اإلنتاجي وهي مبعدل س  -
 .   ووسائل النقل واالنتقال ، األثاث والتجهيزات املكتبية

بالعملة األجنبية بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ إجراء البيع وحيث أن البيع لدى الشركة غالباً ما جيري قيد العمليات احلسابية املسجلة   -
يوم وبالتايل حيصل تغيري بأسعار صرف العملة األجنبية تسجل حماسبياً فروق قطع خاصة  293 – 213ل وملدد زمنية ترتاوح بني يكون بيع آج

 . وأن سعر الدوالر األمريكي كان متبداًل خالل الدورة املالية
 . 03/9/1322الت االجنبية بتاريخ مل تقم الشركة بإعادة تقييم بنود قائمة املركز املايل وفق نشرة أسعار سعر الصرف للعم -

 

  :االعتراف باإليراد  -ت

بيع البضائع حيث يتم قيد املبيعات بصورة صحيحة كما يتم قيد تكاليف /  20/ يتم االعرتاف باإليراد حسب معيار احملاسبة الدويل رقم 
كة برناجماً حماسبياً حيقق هلا ما يتطلبه العمل احملاسيب من املبيعات ولكل عملية تصدير على حدة بشكل موثوق وهبذه املناسبة نوضح أن لدى الشر 

 . شفافية ووضوح ودقة يف التكاليف واإليرادات
 

  :االعتراف بالمصروف  -ج

ة اسبيتم االعرتاف باملصاريف فور حتققها وذلك وفقاً للتسجيل احملاسيب على أساس االستحقاق وليس على األساس النقدي وذلك وفقاً ملعايري احمل
 . والتقارير املالية الدولية

 
 
 
 
 
 



.تشكل جزءاً من هذه القائمة ويجب أن تقرأ معها 63إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من   12صفحة   

 

 
  :لحسابات الشركة إيضاحيةبيانات   – اا ـــثالث

            :ةـودات الثابتـالموج     -1 
 :  إن موجودات الشركة الثابتة تغريت عن الدورة املالية السابقة وعلى النحو التايل -أ 

 انــالبي
 

16/91/1011 
 س.ل

61/9/1101 
 س.ل

 رمبلغ التغيي
 س.ل

 0 5,418,700 5,418,700 األراضي

 0 53,719,899 53,719,899 املباين
 1,515,277 82,575,265 84,090,542 املعدات والتجهيزات

 0 9,871,386 9,871,386 وسائل النقل

 50,700 2,223,548 2,274,248 عدد وأدوات

 0 3,584,443 3,584,443 جتهيزات الطاقة والتدفئة

 450,580 5,618,750 6,069,330 ت مكتبيةأثاث وجتهيزا
 (820,023) 820,023 0 مشروعات حتت التنفيذ

 1,196,534 163,832,014 165,028,548 المجموع 
 

بنهاية الدورة السابقة  س بينما كان.ل/  61,320,931/املوجودات الثابتة بنهاية الدورة احلالية  هتالكبلغ جممع إ_ ب 
 :مايلي س وهي ك.ل/ 62,901,016/

 

 البيان

16/91/1011 
 ل.س

16/91/0111 
 ل.س

 9320032009 6021962013 املعدات والتجهيزاتجممع أهتالك 

 923932303 623062262 وسائل النقل واالنتقالجممع أهتالك 

 123962990 023692992 االثاث والتجهيزات املكتبيةجممع أهتالك 

 61,932,827 72,413,542 المجموع

 
 

رة السابقة بنهاية الدو  س بينما كان.ل/  9126292336/لية املوجودات الثابتة بنهاية الدورة احلا صايف قيمة بلغ -ت 
 :كمايلي   وهوصايف قيمتها  اخنفاضعلماً أن املوجودات الثابتة هلذا العام هو السبب الرئيسي يف س .ل/ 23220992206/
 
 

 



.تشكل جزءاً من هذه القائمة ويجب أن تقرأ معها 63إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من   13صفحة   

 

 البيان

16/91/1011 
 ل.س

16/91/0111 
 ل.س

 923202633 923202633 ياألراض

 9026292099 9026292099 مباين واالنشاءات

 1022932303 1326902611 املعدات والتجهيزات

 320122091 020032129 وسائل النقل واالنتقال

 121102930 121632130 العدد واألدوات

 029032330 029032330 جتهيزات الطاقة والتدفئة

 022132691 129092669 االثاث والتجهيزات املكتبية

 820,023 - مشروعات حتت التنفيذ

 101,899,187 92,615,006 المجموع

 

 : حصص في شركات محدودة المسؤولية   -0
 :س وهي كما يلي.ل/ 9903930333/حمدودة املسؤولية الشركة يف شركات أخرى  حصصبلغت 

 انــــالبي
 

 النسبة
% 

16/91/1011 
 س.ل

61/9/1101 
 س.ل

 6,000,000 6,000,000 13                 (  يوين أويل ) السورية االيطالية لنقل و تصدير زيت الزيتون شركة اليف حصة 

 30,000,000 30,000,000 03 ةالزيتون احملدودة املسؤوليو تسويق يف شركة الشرق األدىن لتخليل  حصة

 7,050,000 7,050,000 63 املخرم لعصر الزيتون و خدماته احملدودة املسؤوليةيف شركة  حصة

 7,000,000 7,000,000 63 احملدودة املسؤولية            خلدمات الزيتونالساحل يف شركة  حصة

 5,000,000 5,000,000 93 وخدماته  ة يف شركة العثمانية لعصر الزيتونحص

 55,050,000 55,050,000 -- المجموع 
 

  :المخزون السلعي  - 6
                                                                       :وتفصيالت املخزون كما يليس . ل /  6,092,066 /مببلغلعي يف هذه الدورة عن الدورة املالية السابقة املخزون الس ارتفع

 البيـان
 

16/91/1011 
 س.ل

61/9/1101 
 س.ل

 مبلغ التغير 
 س.ل

 (4,620,008) 49,732,592 45,112,584 خمزن الزيت اخلام البكر

 0 1,938,300 1,938,300 خمزن الزيت اخلام املكرر

 (3,697,645) 7,142,870 3,445,225 خمزن الزيت اخلام املفلرت



.تشكل جزءاً من هذه القائمة ويجب أن تقرأ معها 63إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من   14صفحة   

 

 (39,568) 140,431 100,863 خمزن املواد املساعدة بودرة وألواح

 5,665,389 7,480,259 13,145,648 خمزن البضائع اجلاهزة للبيع

 11,653,146 49,591,891 61,245,037 و التقليم املعاصر وآالت القطافخمزن 

 (1,616,997) 28,097,383 26,480,386 و التغليف خمزن مواد التعبئة

 41,555 115,736 157,291 خمزن خملفات اإلنتاج

 6,006 12,801 18,807 خمزن املواد املختلفة

 7,391,877 144,252,264 151,644,141 مجموع المخازن
 

   :المدينون  -4
  :حسب الجدول اآلتيل الرصيد احملاسيب حلساب املدينون عن الدورة املالية السابقة يالحظ تبد

 

 

 البيــان
 

61/19/1101 
 س.ل

61/9/1101 
 س.ل

 مبلغ التغير 
 س.ل

 (36,033,445) 159,721,989 123,688,544 الزبائن

مدينون متنوعون و قروض السكن العمايل *
 55,767,919 15,563,371 71,331,290   مؤونات لف املتنوعة  و والس

 (121392636) 0620662009 0322102101 نيتوب -شركة ختليل الزيتون **

 0 1,195,849 1,195,849 قيمة بضاعة قيد التصفية***

 125,860 1,070,690 1,196,550 سلفة ضريبة الدخل
 17,610,728 213,929,738 231,540,466 المجموع

 
 

 :مدينون متنوعون * 
 

 
  

 

 البيان
 16  /9  /1011 

 س.ل
 16  /9  /1011 

  س.ل
 3  2926912993  حسابات اخلط الثاين يف معصرة بانياس

 3  2,969,775  ادراتصهيئة تنمية وترويج ال دعم من
 1,236,963  12236,963  سلفة فايز االصفري

 20,393,091  2029632692  سلف متنوعةسلف للعاملني و 
 3  0023332333  شركة الساحل خلدمات الزيتون

 المجموع

 

 71,331,290  15,563,371  



.تشكل جزءاً من هذه القائمة ويجب أن تقرأ معها 63إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من   15صفحة   

 

 : نيتوب –شركة تخليل الزيتون **
 .بشكل دوري  ويتم تسوية هذا احلسابميثل ذمة للشركة ناتج عن عمليات بيع وشراء لصاحل شركة الشرق االدىن لتخليل وتسويق الزيتون 

 

 :ضاعة قيد التصفية قيمة ب***
مع الطرف جيري حالياً بسبب التلف احلاصل هبذه البضاعة و اىل السيد اياد بيتنجانة لبيعها ومل يتم بيعها  املرسلةالزيت والبضاعة متثل قيمة جزء من 

 .العمل على تسوية وضع هذه البضاعة الثاين 
عبارة عن تأمني حبري للبضائع  وهوس  .ل/ 009,933,2/فوعة مقدماً بلغ رصيد حساب املصروفات املد :مقدماً  مصروفات مدفوعة     -5
ت يف و قد كان .مدفوعة عن املوسم القادمتسويقية . س م.ل/ 6132313/و مبلغ  لموسم القادملس خيص الربع األول .ل/ 2,200,900/

    .بالكامل خالل املوسم احلايل  متت اطفائهس .ل/ 2,099,116/العام السابق 
س والسبب .ل/0622292303/س وكان يف العام السابق مببلغ .ل/323632303/بلغ :نقد بالصندوق واإليداعات لدى المصارفال   -3

 يعود اىل اخنفاض أرصدة الشركة لدى بنك سورية واملهجر والبنك العريب موضحة أرصدة النقدية على 1322الرئيسي يف اخنفاض املبلغ بعام 
  :النحو التايل

 

 انــالبي
16  /9  /1011  

 س.ل
61  /9  /1101  

 س.ل
 9902300 261,266 الصناديق

 229322366 036,269 محاه 2املصرف التجاري فرع 
 2321932120 960,666 بنك سورية واملهجر

 1,092 123932600 بنك بيمو السعودي الفرنسي 
 1029392963 996,369 البنك العريب

 92333 92333 املصرف العقاري
 2,100,332 126,699 دةبنك عو 

 6811151174 4,431,461 رصيد األموال الجاهزة
 

 :وتتألف من س .ل/  039,639,1/  مبلغ مقابل حصة الشركة يف الشركات االخرى  قبوضةاملستحقة و غري املرباح بلغت األ   -8
 (غري مدققة )            02/9/1322 – 2/6س   حصة نيوب  .ل/  2,606,913/أرباح من شركة العثمانية         -          
              بيعات خارجية املن ععمولة س   .ل/  930,019/ من شركة أوليتاليا           عموالت دائنة -          

 

 .ويتم احتساب هذه االرباح حسب املوسم الزراعي س .ل/126092693/ العام السابقيف قيمة هذه االرباح وكانت         
 

 :على الشكل التايل و س .ل/  23,960,106/ مبلغ  كما بلغت اخلسائر احملققة*        
 (غري مدققة )          02/9/1322 – 2/6    س حصة نيوب.ل/ 1,130,606/ املخرم              خسائر شركة  -             

 (غري مدققة )           03/6/1322 –2/6   س حصة نيوب.ل/  22963,330/            خسائر شركة الساحل  -           
 (مدققة  )        03/9/1322 –2/23س  حصة نيوب  .ل/  9,100,669/ نيتوب     –خسائر شركة الزيتون  -           



.تشكل جزءاً من هذه القائمة ويجب أن تقرأ معها 63إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من   16صفحة   

 

 (غري مدققة )           03/9/1322 –2/23حصة نيوب  س.ل/  2,903,066/ خسائر شركة يوين أويل             -           
 .س .ل/023302003/ يف الدورة السابقة احملققة قيمة هذه اخلسائر وكانت              
 

 س وكانت يف الدورة السابقة مببلغ .ل/ 9029902169/بلغت احلسابات النظامية    : الحسابات النظامية   - 7
 :س وهذا احلساب له مقابل يف جهة املطاليب وتفصيالته كما يلي .ل/ 6323012163/

 31/19/2111 لبيان ا
 س.ل

31/19/2111 
 س.ل

 50,180,021 54,075,,07 التزامات الشركة لقاء سندات حمسومة   
 2,111,111 6000,000 احملبوسة اإلدارةأسهم أعضاء جملس 

 60,082,260 53,953,275 المجموع

 
   :رأس المال -9
س مغطاة . ل / 933/ ألف سهم قيمة السهم الواحد /  303/ ية مقسماً على مليون لرية سور /  133/ ال تغري يف  رأمسال الشركة البالغ   

 . بالكامل
 

السابق مببلغ العام املدور من  وهو ميثل االحتياطي س. ل/  666,301,01/  للشركة االحتياطي االجباريبلغ   االحتياطي االجباري  -11
 . س .ل/3,310,923/الدورة احلالية مببلغ س مضافاً إليه االحتياطي احملسوب من أرباح .ل/1023992266/
 
 

  :األرباح المرحلة   -11
 

 س.ل  3,435,710 03/9/1339األرباح املرحلة من  -
 س.ل   20,093,632                                    1339/1323 أرباح  -
 س.ل  (29,333,333) خالل الفرتةأرباح وزعت على املسامهني  -

 س.ل  5,653,516 61/9/0111ح المرحلة في رصيد األربا  -
 

  متنوعون موردون ودائنون   -01
 : التاليكبالتفصيل   س موضح .ل/20026962663/وكان يف العام السابق مببلغ  س. ل /  233,093,360/ رصيد البلغ 

 انــالبي
 

16  /9  /1011 
  س.ل

16  /9  /1101 
  س .ل

 0226362669 9,003,399 املوردون
   :وهي كما يلي نون متنوعون دائ

مسامهني ) شركة سيكوفني السويسرية و السيد كمال عدي 
 % (99099بالشركة بنسبة 

9,636,022 1023962316 



.تشكل جزءاً من هذه القائمة ويجب أن تقرأ معها 63إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من   17صفحة   

 

 0320602366 10,610,696 شركة فيناستيت السويسرية*
 223332633 3 شركة الشرق األدىن للمشاريع الزراعية

 323232966 323232966 شركة يوين أويل
 36,209,313 30,160,361 نيتوب -شركة ختليل الزيتون **

 167,858,331 111,791,136 وعـــالمجم
   
 

 :نيتوب  –شركة تخليل الزيتون **
ج عن عمليات ومدفوعات خمتلفة حيث تقوم الشركة بدفع بعض املصاريف عن شركة الشرق االدىن لتخليل ميثل ذمة لشركة ختليل الزيتون نات

 .يتون وباملقابل يتم استيفاؤها عن طريق سلف تدفع بشكل دوري وتسويق الز 
 س.ل/ 23123602921/وكان يف العام السابق مببلغ  س. ل /001,062,06/ (القروض الدائنة ) بلغ التمويل المصرفي    -16

 : ما يليكوتفصيله  
 16/9/1011 انــالبي

 س.ل
61/9/1101 

 س.ل
    6621962336    30,200,201 مكشوف /بنك سورية و املهجر

    0622022939    33,660,693 مكشوف/ بنك بيمو السعودي الفرنسي 
 11014871510 78,731,760 المجموع

 

   :كما يلي  هيو  س.ل/2123032260/وكانت يف العام السابق مببلغ س.ل/036,069,32/بلغت :الحسابات الدائنة األخرى     -14
  

 16/9/1011 البيــان
 س.ل

61/9/1101 
 س.ل

 2229102996 23,333,336 أمانات متنوعة *
 2322611 319,309 أمانات أرباح أسهم موزعة 

 1011611187 14,739,743 المجموع
 :االمانات المتنوعة * 

بالغ بشكل ويتم تسوية هذه املضرائب مستحقة ومصاريف مستحقة وامانات رواتب العاملني ومبالغ نقدية مودعة كعهدة لدى الشركة متثل 
 .مستمر اذ أن أغلب هذه االمانات هي أمانات قصرية األجل  

 
 

س وكانت يف العام السابق مببلغ .ل/226062166/بلغت املصاريف املستحقة وغري املدفوعة  : المصاريف المستحقة وغير المدفوعة -15
 :وهي كما يليس .ل/220362990/

 
 



.تشكل جزءاً من هذه القائمة ويجب أن تقرأ معها 63إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من   18صفحة   

 

 البيــان 
 

16/9/1011 
 س.ل

61/9 /1101  
 س .ل

 220362990 0602309 نفقات خمتلفة مستحقة وغري مدفوعة
 3 6612606 عموالت مستحقة وغري مدفوعة

 116181956 113631083 وعــالمجم
 

 

 :مخصص ضريبة الدخل  -31
أن ل سيما و كايف لتسديد ضريبة الدخ  هذا املبلغو  س.ل/  2,333,333/مببلغ 03/9/1322 للسنة املنتهية يف مت احتجاز مؤونة ضريبة دخل
من مبيعات الشركة هلذا % 93و هي متثل حوايل س .ل/  911,901,199/ الضريبة بلغت خالل الدورة احلالية صادرات الشركة املعفاة من 

   س.ل/ 123332333/  رصيد املؤونة الرتاكميس ليكون امجايل.ل/6332333/بينما كانت املؤونة احملتجزة بنهاية الدورة السابقة مببلغاملوسم 
 

 س.ل/921362033/س وكانت يف العام السابق مببلغ.ل/909,093,23/االخرى  بلغت املخصصات :المخصصات األخرى  -18

 :وهي كمايلي  

 

 :العمالي  مخصص سلف للسكن*
ويتم ختصيص كمخصص سلف للسكن العمايل االقتطاعات   وكافة الضريبةمن االرباح الصافية بعد % 9 لما يعادتقوم الشركة باقتطاع  

  .على سكن مناسب هلم  هتم يف احلصولساعدمل الرصيد هلذا احلساب بتقدمي دعم نقدي للعاملني
 :مؤونة ديون مشكوك في تحصيلها **

 مببلغ/ 3/كما وردت يف االيضاح رقم  سلفة السيد فايز االصفريلقيمة المت تشكيل مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها بكامل 
 .مدورة بالكامل من العام السابق س وهي .ل/ 122362963/
 

س مبيعات تصدير .ل/91129012199/منها مبلغس . ل /  606,902,039/ احلالية يف الدورة  بلغت املبيعات :المبيعات   -71 
 ملقابلةاالسابقة س يف الدورة .ل/ 92920292322/ يقابلها مبلغ  تقريباً من املبيعات االمجالية%  93لعربية ودول شرق آسيا وبنسبة  للدول ا

 .اإلمجاليةمن املبيعات تقريباً %  61س مبيعات التصدير وبنسبة .ل/ 06923632096/ مبلغ منها 

 انـــالبي
16/9/1011 

 س.ل
61/9/1101 

 س.ل
 6912026 6912026 حوادث السري

 632620 296,630 صندوق التأمني الصحي
 921062039 6,396,913 لسكن العمايلخمصص سلف ل*

 223332333 3 الزيت  هدر عكر  خمصص
 122362963 122362963 مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها**

 910481641 11,196,711 وعـالمجم



.تشكل جزءاً من هذه القائمة ويجب أن تقرأ معها 63إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من   19صفحة   

 

 
  تقريباً من قيمة           % 09س يف الدورة احلالية و هي متثل .ل / 636,930,239/ املبيعات  بلغت تكلفة :تكلفة المبيعات    -19

 .و هي متثل نفس النسبة  س.ل/  30026632961/ تكلفة املبيعات يف الدورة السابقة غت بل، بينما املبيعات          
  

س مقابل مبلغ .ل/ 302,399,32/بلغت املصاريف التشغيلية من رواتب تشغيلية و مصاريف صناعية   :المصاريف التشغيلية  -01
 تقريباً % 22بزيادة العام السابق س يف .ل/ 21,903,266/
 
/  2921322930/مببلغ  توكاناحلالية يف الدورة س . ل /  662,399,92/ بلغت املصاريف التسويقية   : ف التسويقيةالمصاري -10
  :تفاصيل هذه املصاريف كالتايلو  املقابلة السابقة الدورة  يف س.ل
 

 البيــان
 

61/9/1011 
 س. ل 

61/9/1101 
 س.ل

 120612393 063,932 مصاريف تسويق ودعاية وإعالن  
 023092333 6,619,609 مصاريف ترويج الزبائن

 623162160 0,633,691 مصاريف القسم التجاري 
 9612666 062,333 مصاريف النقل والشحن و التأمني

 3 229392039 سنوات سابقةمصاريف 
 1910111947 19,455,881 المجموع

 

 الدورة  احلاليةيف   س. ل /  909,922,0/ ودات الثابتة التشغيلية  بلغ استهالك املوج :استهالك الموجودات الثابتة التشغيلية  -00
شراء أجهزة للمخرب و لقسم و هذه الزيادة ناجتة عن  الدورة السابقة املقابلة يف س.ل/ 020392990/مببلغوكان  %23مبعدل سنوي قدره 

 .اإلنتاج 
 

يف الدورة السابقة  س .ل/  206,202609/ مقابل حلالية يف الدورة اس . ل / 326,193,0/بلغت : المصروفات التمويلية  -60
 .تضمنة فوائد قرض فيناستيت و فوائد حسم السندات و فوائد تسهيالت البنوك امل

 

يف س .ل/ 923322063/ لغ مبب توكاناحلالية  لدورةس يف ا.ل/  993,960,9/بلغت املصروفات اإلدارية  :اإلداريةالمصروفات   -40
 : هي كما يلي واملقابلة الدورة السابقة 

 

 البيــان
 

61/9/0111 
 س.ل

61/9/0111 
 س.ل

 2,339,032 2,311,069 مصاريف الرأس القاطر



.تشكل جزءاً من هذه القائمة ويجب أن تقرأ معها 63إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من   20صفحة   

 

 396,026 369,603 مصاريف سيارة البيك أب كيا 
 3,306,090 9,326,092 و تعويضات و حصة رب العمل من التأميناترواتب 

 690,930 309,003 هاتف والفاكس بريد و مصاريف 
 993,029 311,992 إدارية و كهرباء  حمروقات

 1,109,936 1,296,069 وإدارية خمتلفة .و محماماة .م 
 914411634 919871591 المجموع

 
 

       وكان مببلغ، يف الدورة  احلاليةس . ل /  2,960,603/ بلغ استهالك املوجودات الثابتة االدارية : إداريةاستهالك موجودات ثابتة  -05
 .من قيمة املوجودات الثابتة %23وهو حيسب مبعدل  ملقابلةاالسابقة الدورة يف س .ل/ 220032206 /
 

  :الناتجة عن حصص الشركة في شركات آخرى  خسائر و أرباح -03
- س تضمنت .ل / 0,332,292/ بلغت  :  خسائرال*        

 (غري مدققة )               03/9/1322و لغاية  2/23/1323من  س .ل/  136,291/  شركة يوين أويل  خسائر  -2          
 (غري مدققة )            02/9/1322و لغاية   2/6/1323من س    .ل/ 1,126,931/  خسائر شركة املخرم       -1          
 (غري مدققة )          03/6/1322و لغاية    2/6/1323من س    .ل/  2,339,663/   خسائر شركة الساحل    -0          
 (غري مدققة )           03/9/1322و لغاية  2/23/1323من س   .ل/  3,960,306/  خسائر شركة التخليل      -3          

     
- س تضمنت .ل/  036,093/ بلغت  :يرادات األ*        

 (غري مدققة )              02/9/1322و لغاية  2/6/1323من     س  .ل/  036,893/  أرباح شركة العثمانية       -2          
           

تقريباً % 02وبلغت نسبته للمبيعات ،يف الدورة احلاليةس  .ل /  023,639,63/ بلغ إمجايل املصروفات   :اجمالي المصروفات   -80
 .ة احلاليةس وهي بنفس نسبتها للمبيعات يف الدور .ل/6621312629/وكانت يف الدورة السابقة مببلغ 

الدورة يف وكانت النتيجة  ،يف الدورة احلاليةس .ل/ 026,160,20/الرئيسية رحباً قدره األعمالعن نتج  :الدخل من األعمال الرئيسية  -70
 .س .ل/ 9,036,303/ قدره ربحملقابلة االسابقة 

 

مببلغ ملقابلة االسابقة  الدورة يف وكانت  ،الدورة احلاليةيف  بس . ل/  093,933,12/ بلغت اإليرادات املتنوعة  :المتنوعة اإليرادات  -90
  :وهي كما يليس .ل / 0,991,699/ 

 61/9/1011 البيــان
 س. ل 

61/9/1101 
 س.ل

       عمولة غزل ،  أوليتاليا ، عمولة ) إيرادات متنوعة *
 ،غ03م عكر الزيت ،حسم مكتسب ، فوائد دائنة ،

6,306,031 220322960 



.تشكل جزءاً من هذه القائمة ويجب أن تقرأ معها 63إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من   21صفحة   

 

 0332166 22,292,066 ناجتة عن عمليات التصدير عملة  فروقات**
 3 129692669 دعم هيئة تنمية الصادرات ***

 223932022 226962096 آب إيراد الرأس القاطر و سيارة كيا بيك
 615501355 01,914,791 وعـالمجم

  
 :تتكون االيرادات املتنوعة من*

 س.ل 3,429,221 عمولة اوليتابيا
 س.ل 2,621,412 زلايرادات الغ

 س.ل 5,219 حسم مكتسب 
 فوائد دائنة

 

 س.ل 31,490
 اجملموع

 
6,087,342 

  
 ميثل فرق اسعار الصرف فيما بني تاريخ البيع وتاريخ سداد مثن الصادرات: فروقات عملة ناجتة عن عمليات التصدير **

 . لشركة من اهليئة العامة لتنمية وترويج الصادرات ميثل مبالغ الدعم املستحقة لصاحل ا: دعم هيئة تنمية الصادرات ***
 – س  تضمنت.ل/  933,639/ بلغت   :إيرادات التوسعات  -61

 س .ل/  399,003/ خدمات املعاصر                                  إيراد -            
 س .ل/  293,013/                        خدمات القطاف و التقليم إيراد -            

  
                                                  يف الدورة السابقة املقابلة وكان ،يف الدورة احلاليةس . ل /  396,609,32/ ح قبل الضريبة الرببلغ  :ريبةضالربح قبل ال   -61 

 .س .ل/  26,836,303/مببلغ 
 

مببلغ س بينما كان يف هناية الدورة السابقة .ل/ 097,235,40/د الضريبة بلغ صايف الربح بع:صافي الربح بعد الضريبة   -60
 .س .ل/ 2621362030/
 

 .س.ل 01,00=  3032333÷ 396,109,33= 03/9/1322بتاريخ  العائد على السهم   -66
 .س.ل 00.03=  3032333÷ 26,136,303=   03/9/1323بتاريخ  العائد على السهم         

 

 . س .ل/  923,310,3/ بلغ  : % 23 اإلجباري االحتياطي   -46
 
 .س .ل/  969,023,2/ بلغ  : %  9 للسكن العماليكمخصص سلف   المقتطع   -56



.تشكل جزءاً من هذه القائمة ويجب أن تقرأ معها 63إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من   22صفحة   

 

 
 / 330,332,03/مبلغ 2132/ 93/  30 وحىت 2/23/2313عن الفرتة من املالية بلغ صايف الربح للدورة :  لدورةصافي ربح ا -36
 . السابقة املقابلة لدورةا يف س.ل/ 20,093,632/ن صايف الربح مببلغ وكامن املبيعات % 9,00بنسبة س .ل
 . س.ل6332333 السابقة املقابلة الدورة يفبينما س .ل2,333,333مببلغ ب يف الدورة احلالية مؤونة لضريبة الدخل ااحتسمت علماً أنه  

      
 :مالحظات التدقيق 

 :يلي الل تدقيق أرصدة الحسابات تبين مامن خ
عة مت اعادهتا من س وهي عبارة عن بضا.ل/ 222992039 /قيمة بضاعة قيد التصفية مببلغ  وسلف قيد التصفية  مدينونورد ضمن حساب  –

بكامل القيمة لذلك نوصي بتشكيل خمصص هلذه البضاعة بسبب التلف الذي أصاهبا من الصعب بيع هذه البضاعة وقد يكون  قبل احد املدينون
تكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما تقييم البضاعة بسعر ال ان يتم باملخزون الذي نص على صاخلا/ 1/ة الدويل رقم وفق معيار احملاسب

 .أقل وأوصى املعيار باالعرتاف باخلسارة الناجتة عن تقييم البضاعة كمصروف يف الفرتة اليت حتدث فيها اخلسارة او التخفيض 
 

 :التوصيات 
 .  من قيمة االصل %   13اىل نسبة%  23سبة اهتالك وسائل النقل واالنتقال  من نوصي تعديل ن _2
اليت تنص على حتديد القيمة االمسية للسهم الواحد بـ  21/1/1322تاريخ  19من قانون الشركات رقم /  92/ انسجاماً مع أحكام املادة  -1
ة خالل مدة أقصاها سنتني من تاريخ نفاذ هذا القانون ، لذلك نقرتح العمل على لرية سورية فقط والقيام بتوفيق أوضاع الشركات املسامه/ 233/

 .س مع احملافظة على راس مال الشركة.ل 233ختفيض سعر السهم اىل مبلغ 
 

 :الرأي 
ونتيجة نشاطها وتدفقاهتا  03/9/1322أن القوائم املالية للشركة متثل بعدالة من كافة النواحي اجلوهرية  املركز املايل للشركة كما يف  يف رأيي  

التقارير املالية ، علمًا ان جمموع كٍل من االصول واخلصوم يف قائمة املركز املايل  إلعدادالتاريخ حسب املعايري الدولية النقدية للسنة املنتهية بذلك 
 . س.ل 01,132,330مبلغ  املعدة للتوزيع على املسامهني ت األرباح الصافيةبلغس و .ل 909,063,193مببلغ 

 

  0110/  0/ دمشق في    
 
 

 المحاسب القانوني                                                                                       
 عبد اهلل مكسور                                                                                




