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 م. 2014كانون أول  31بٌان التدفقات النقدٌة كما فً 

المبااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  ل.       الـــبــــٌـــــان 
31/12/2013 

      المبااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  ل. 
31/12/2014 

 التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة
 (27,860,049) (147,076,454) الخسارة  

 التسوٌات:
 15,169,402 15,321,092 استهالكات  

 تسويات
 (500,000) االجتماعية التأميناتسداد اشتراكات  تأخرمؤونة فوائد   

 (12,690,647) (132,255,362) التغٌر فً الموجودات و المطلوبات التشغٌلٌة  

 (2,140,531) (9,260,092) )الزيادة( النقص في المخزون

 344,807 245,685 )الزيادة( النقص في الحسابات المدينة المختلفة

 - - )الزيادة ( النقص في حسابات تحت التسوية

 545,955 850,725 الزيادة )النقص( في الموردون

 (68,705) (48,029) )الزيادة( النقص في األرصدة المدينة ألطراف ذات عالقة

الزياادة )الانقص( قاارض المصارف الصااناعي الثالاض ) القاارض 
 (912,380) (1,714,575) القصير(

الزيادة )الانقص( قارض المصارف الصاناعي الراباع ) الجاار  
 120 7,126,522 المدين(

الااانقص( فوائاااد قااارض المصااارف الصاااناعي  الثالاااض الزياااادة ) 
 )القرض القصير(

 
- 

الزيااادة ) الاانقص ( فوائااد قاارض المصاارف الصااناعي الرابااع ) 
 (11,514,135) 94,314,344 الجار  المدين(

 (148,176) 2,052,925 األخرىالدائنة  األرصدةالزيادة )النقص( في 

 سابقة  أعوامضرائب مدفوعة عن 
  

 (26,583,692) (38,687,857) صافً النقد من األنشطة التشغٌلٌة 

 االستثمارٌةالتدفقات النقدٌة من األنشطة 
 (30,216) (23,650) )الزيادة( النقص شراء ممتلكات و آالت و معدات  

 )الزيادة( النقص خسائر مدورة بسبب إعادة الجدولة
  

 (30,216) (23,650) االستثمارٌةصافً النقد من األنشطة 

 التدفقات النقدٌة من األنشطة التموٌلٌة
الزيادة ) الانقص( النقاد )المادفوع ( المقباوض مان أطاراف ذات   

 26,890,568 37,750,413 عالقة

 26,890,568 37,750,413 صافً النقد من األنشطة التموٌلٌة

 276,660 (961,094) صافي التغير في النقد و النقد المعادل 

 1,277,859 2,238,953 النقد  والنقد المعادل في بداية السنة 

 1,554,519 1,277,859 النقد و النقد المعادل فً نهاٌة المرحلة

 المدٌر المالً   

عبد الرحمن برٌك
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 .م 2014 أول كانون 31فً كما المعدات و اآلالت و الممتلكات قائمة حول إٌضاحات

 المبانً األراضً الـــبـــــٌـــــان
اآلالت      

 و المعدات 
وسائل النقل 

 و االنتقال
أدوات    

 و قوالب
أثااااااااااااااا  و 

 مفروشات
موجودات 

 المخبر
أصااول غٌاار 

 ملموسة
 المجموع

 1/1/2014التكلفة كما في 
 
70,449,200  

 
178,000,900  

 
220,933,469  

 
3,860,000  

 
796,331  

 
1,875,770  

 
619,964  

 
1,554,454  

 
478,090,088  

اإلضافات لغاية 
31/12/2014  -   -   -   -   -   9,600   25,726   -   35,326  

لغاية  االستبعادات
31/12/2014  -   -   -   -   3,669   369   1,072   -   5,110  

 31/12/2014القيمة كما في 
 
70,449,200  

 
178,000,900  

 
220,933,469  

 
3,860,000  

 
792,662  

 
1,885,001  

 
644,618  

 
1,554,454  

 
478,120,304  

  47,891,068   33,107,696    1/1/2014كما في  االستهالك
 
1,938,490  

 
384,918  

 
1,096,697  

 
325,332  

 
1,547,254   86,291,454  

استهالك الفترة الحالية لغاية 
31/12/2014    6,260,891   8,239,063   386,000   79,624   142,044   61,994   2,400   15,172,016  

  454   -   254   200   -   -   -   -    المرحلة  إضافاتاستهالكات  

استهالكات )استبعادات( 
  3,068     707   203   2,158          المرحلة

صافي استهالكات الفترة لغاية 
31/12/2014  -   6,260,891   8,239,063   386,000   79,624   142,244   62,248   2,400   15,172,470  

مخصص االستهالك كما في 
31/12/2014  -   39,368,587   56,130,130  

 
2,324,490  

 
462,384  

 
1,238,738  

 
386,873  

 
1,549,654  

 
101,460,856  

صافً القٌمة الدفترٌة كما فً 
31/12/2014 

 
70,449,200  

 
138,632,313  

 
164,803,339  

 
1,535,510  

 
330,278   646,263  

 
257,745   4,801  

 
376,659,449  

صافً القٌمة الدفترٌة كما فً 
31/12/2013  

 
70,449,200  

 
144,893,204  

 
173,042,402  

 
1,921,510  

 
411,413   779,073  

 
294,632   7,201  

 
391,798,634  

 

 



fresh mountain juice .CO

+           74:  27 343866 – 344:53 – 334929هاتف :                                                                                        سوريا  –السويداء  –شارع كناكر 
 fmj.scs@hotmail.com البريد اإللكتروني :                         26من  7   صحفة                           +74: 27  363436 – 343867فاكس : 

 لمحة عن الشركة:( 1
 :أسٌ  الشركة و غاٌتها( ت1-1

العام باسم ))شركة عصاير الجبال الطبيعاي المسااهمة   االكتتابإن شركة عصير الجبل الطبيعي هي شركة مساهمة مغفلة طرحت أسهمها على 
 .27/4/1993/ تاريخ 1631رقم / رئاسة مجلس الوزراء المغفلة(( بموجب قرار

( 2فااي جلسااتم رقاام ) لالسااتثماروعلااى اقتاارام المجلااس األعلاى  4/5/1991( الصااادر فاي 10( مان القااانون رقاام )6بنااء علااى أحكااام المااادة )
 .1/2/1993/م.س( تاريخ 14بقرار التشميل رقم )  االستثمارل مشروع الشركة بقانون يتم تشم 30/1/1993المنعقدة في 

و حصلت الشركة على السجل الصاناعي  24/8/1993( تاريخ 412افظة السويداء تحت رقم )حكما تم تسجيل الشركة في السجل التجار  لم
 . 30/7/1996( تاريخ 312192/31132/31131رقم تصنيف )

 واكم المركزة والطبيعية وتسويقم محلياً و خارجياً.فالوتهدف الشركة إلى تنفيذ مشروع مصنع إلنتاج عصير العنب و التفام 
فروعاا و مكاتاب و أن تعاين ممثلاين و وكاالء داخال الجمهورياة العربياة الساورية و  تنشا مركز الشركة الرئيساي فاي الساويداء  وللشاركة أن 

 خارجها .
أربعااة ( ساهم فقاط 4,000,000( ل.س فقااط أربعمائاة ملياون ليارة ساورية  يااوزع علاى )400,000,000ة عناد تأسيساها )رأس ماال الشارك

 ليرة سورية. مائة( ل.س فقط 100هم )سلل اسميةسهم بقيمة  ماليين
 بأسهم الشركة على النحو التالي: االكتتابجر  

 %( من رأس مال الشركة.30كتتب المؤسسون بنسبة )ا -أ 
 العام من قبل مؤسسي الشركة وفق أحكام قانون التجارة و النظام األساسي للشركة . االكتتابطرم باقي أسهم الشركة على  -ب 
 % من إجمالي عدد األسهم.57.372سهماً تشكل  2,294,835يملك المؤسسون  -ج 
 % من إجمالي عدد األسهم.0.528 سهماً تشكل 21,150يملك المساهمون اإلعتباريون  -د 

 % من إجمالي عدد األسهم.42.10سهماً تشكل 1,683,970ية المساهمين قيملك ب                
 

 ملخص بأهم السٌاسات المحاسبٌة: (  2

ٌ   -أ   د بالمعاٌٌر:التق
و متوافقاااة ماااع المتطلباااات  المطبقاااة و المتعلقاااة بهاااا مااان  جااارى إعاااداد البياناااات المالياااة وفقااااً للمعاااايير الدولياااة للتقاااارير المالياااة 

 .األنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية
 أس  إعداد البٌانات المالٌة: -ب 

هااار البياناااات المالياااة باااالليرة الساااورية التاااي هاااي عملاااة إعاااداد و تظ, تااام إعاااداد البياناااات المالياااة وفقااااً لمبااادأ التكلفاااة التاريخياااة 
 .االقتصادالتقارير المالية للشركة, و هي أيضاً العملة األساسية التي تتعامل بها الشركة و عملة 

 العمالت األجنبٌة:تحوٌل  -ج 
إلاااى الليااارة الساااورية باساااتعمال أساااعار  إعاااادة تقويمهااااالساااورية ياااتم  الليااارة غيااار إن العملياااات الجارياااة خاااالل العاااام باااالعمالت 

أرصاادة الموجااودات و المطاليااب الماليااة لتلااك العمااالت علااى أساااس  تقياايمالصاارف السااائدة فااي تاااريخ العمليااة, ويجاار  إعااادة 
 أسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان الوضع المالي.

 الناتجة من جراء هذه العمليات في بيان الدخل الشامل. إعادة التقييميتم قيد أربام و خسائر 
 .م 2014 كانون أول31 ( ل.س كما في180.890 إن سعر صرف الدوالر مقابل الليرة السورية هو:)
 .م 2014 كانون أول 31(ل.س كما في 219.925 إن سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية هو:)

إن السياساااات المحاسااابية و التقاااديرات المساااتخدمة فاااي تحضاااير هاااذه البياناااات المالياااة متوافقاااة ماااع تلاااك المساااتخدمة فاااي البياناااات  -د 
 .31/12/2013المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 

 
 :الثابتة المادٌة الموجودات -ه 

سااااتهالكات المتراكمااااة و خسااااارة تاااادني قيمااااة اال تظهاااار الموجااااودات الثابتااااة الماديااااة علااااى أساااااس التكلفااااة التاريخيااااة ناقصاااااً 
الموجاااودات, تتضااامن تكلفاااة الموجاااودات المشاااتراة كلفاااة الشاااراء و التكااااليف اإلضاااافية التاااي تتكبااادها الشاااركة إليصاااال األصاااول 

 .إلى حالتها التشغيلية
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النساااب  باعتماااادجااارى اساااتهالك الموجاااودات الثابتاااة المادياااة باساااتعمال طريقاااة القساااط الثابااات علاااى مااادى األعماااار اإلنتاجياااة و 
 :السنوية التالية

 % الموجودات الثابتة المادٌة

 2 اإلدارية المباني    

 4 لمباني الصناعيةا

 10 وسائل النقل و االنتقال

 10 األثاض و المفروشات

 10 قوالبأدوات و 

 2.5 —4 و المعدات اآلالت

 10 موجودات المخبر

النفاية في نهاية العمر اإلنتاجي و  يممقية المقدرة للموجودات الثابتة و في تاريخ إعداد بيان الوضع المالي تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاج
الناتجاة عان مراجعاة التقاديرات المحاسابية فاي الفتارة التاي تراجاع فيهاا التقاديرات و ذلاك إذا كانات هاذه  بالفروقاات, يعتارف االستهالكطريقة 

 المراجعة تؤثر حصرياً عن هذه الفترة أو في فترة المراجعة و فترات الحقة إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترة الحالية و فترات الحقة.

على أساس الفرق بين سعر البيع و القيمة الدفترية الصافية, و يتم تساجيل الموجودات الثابتة  استبعاد عنالربح أو الخسارة الناجمة  احتسابيتم 
 الربح أو الخسارة في بيان الدخل.

وقااااد قاماااات مؤسسااااة  ,آالت وتجهياااازات صااااناعية ( مرهونااااة لمصاااالحة المصاااارف الصااااناعي –إن كافااااة أصااااول الشااااركة )عقااااارات 
لقاااااء عاااادم تسااااديد الشااااركة التزاماتهااااا  24/05/2010تاااااريخ  3التأمينااااات االجتماعيااااة بحلقاااااء الحجااااز االحتياااااطي بموجااااب القاااارار رقاااام 

 ./ل.س لغاية تاريخ قرار الحجز وذلك نظراً لوجود دعوى قضائية ألحد العاملين 1,143,543/البالغة:للمؤسسة و

 

 المادٌة:الموجودات غٌر  -و  

        المتراكماااااة و خساااااائر التااااادني فاااااي القيماااااة إن  ساااااتهالكاتاالتظهااااار الموجاااااودات غيااااار المادياااااة بساااااعر الكلفاااااة , بعاااااد تنزيااااال       
 طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يلي: باستعمالالموجودات غير المادية  استهالكيجر  وجدت, 

 %20                        الموجودات الثابتة غير المادية 

 المخزون: -ز      

ن بالقيماااة الشااارائية حياااض تااام تحميااال المخااازوبساااعر التكلفاااة  تقيااايم مخااازن الماااواد األولياااة و المسااااعدة و التعبئاااة و التغليااافتااام  -
 نقل و تخزين و غيرها.مضافاً إليها كافة النفقات من 

 وفق التكلفة المباشرة مضافاً إليها حصتها من التكاليف غير المباشرة و التكاليف اإلدارية.تم تقييم اإلنتاج غير التام  -
 وفق التكلفة أو السوق أيهما أقل.تقييم اإلنتاج التام تم  -

 :االجتماعٌةالتأمٌنات   -م   

المالياااة المترتباااة  االلتزامااااتو متوقفاااة عااان دفاااع  فاااي الجمهورياااة العربياااة الساااورية االجتماعياااةإن الشاااركة مساااجلة فاااي مؤسساااة التأميناااات 
و الشاااركة تساااعى إليجااااد تساااوية ماااع المؤسساااة تسااامح  الراهناااة األوضااااع, بسااابب خاااالف ساااابق و بسااابب م1/7/2008مناااذ  للمؤسساااة

 بجدولة الدين خالل فترة زمنية ال تقل عن خمس سنوات.
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 المؤونات  -ط   

ماااوارد  اساااتعمالياااتم تكاااوين مؤوناااات االلتزاماااات المالياااة الناتجاااة عااان أحاااداض ساااابقة و التاااي مااان المحتمااال أن يترتاااب عنهاااا  -
 اقتصادية و تقديرها بشكل معقول.

 تم تصنيف حسابات الزبائن إلى: الزبائن:

 ( ل.س1,834,384)               مساهمين بمبلغزبائن ال

 ( ل.س6,516,652)          زبائن قضائية )دعاوى(    

 ( ل.س4,159,699)       زبائن تجارية                 

 ( ل.س.158,906حسابات دائنة ذات أرصدة مدينة     )

 ل.س  (9,613,867) بمبلغ وقدره  م. 2014كانون أول  31 ديون مشكوك فيها لغاية نةوتم تشكيل مؤ

 (  المدٌنون3
 ( حسابات مدٌنة مختلفة1-3  
  

 الـــبـــــٌــــــــــان
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.     

31/12/2013 
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.   

31/12/2014 

 4,159,699 5,690,617 زبائن

 (9,613,867) (10,000,000) مؤونة ديون مشكوك فيها

 6,516,652 5,399,951 دعاوى قضائية )زبائن(

 80,600 80,600 تأمينات و سلف لدى الغير

 35,500 92,059 سلف العاملين و مقدمات

 38,623 236,160 غرامات الموظفين

 158,906 221,533 سلف مدفوعة مقدماً للموردين

 سلف خدمات متنوعة
 1,376,113 1,720,920 المجموع  

رديئاااة نظاااراً لعااادم تساااديدها مااان قبااال أصاااحابها مناااذ فتااارة طويلاااة  /ل.س عباااارة عااان زباااائن3,142,928تضااامن الزباااائن مبلغااااً وقااادره /ت

وقااااد تاااام حجااااز مؤونااااة للااااديون / ل.س 6,516,652مبلغاااااً وقاااادره / تبلغااااوهناااااك زبااااائن تاااام إقامااااة دعاااااو  قضااااائية علااااى أصااااحابها 

 ل.س .  (9,613,867) المشكوك في تحصيلها بمبلغ وقدره

 ( ذمم مدٌنة ألطراف ذات عالقة:2-3
  

 البٌان
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.    

31/12/2013 
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.      

31/12/2014 

 804,367 804,367 سامر صالم الدين

 557,922 460,287 معضاد البكفاني

 329,711 329,711 حمود البكفاني

 30,700 30,700 حمود الحجار

 13,473 13,473 محمد حمزة 

 12,791 12,791  األشقرلمية 

 12,791 12,791 يوسف شوشي

 12,791 12,791 شوشا إسماعيل

 12,565 41,495 نبيم صبح

 11,775 11,775 بسطاطي مأمون

 11,436 11,436 عسلي أبوحسين 

 10,234 10,234 عامر أيمن
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 3,838 3,838 نديم البعيني

 3,198 3,198 األعوربشرى 

 2,955 2,955 عسلي أبو أجود

 2,558 2,558 منير كيوان

 650 650 حمد عمر

 629 629 سعد  أبورضوان 

 1,834,384 1,765,679 المجموع
 

 

 ( المخزون4
  

 البٌان
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.     

31/12/2013 
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.        

31/12/2014 

 84,677 85,177 خامات رئيسية

 1,196,029 1,183,783 مواد مساعدة

 229,519 269,318 وقود و زيوت

 13,023,086 13,179,465 مواد تعبئة و تغليف

 153,500 159,077 قرطاسيممواد 

 527,936 545,994 مواد بناء

 6,747,855 6,685,595 قطع الغيار

 614,363 605,675 موجودات مختلفة

 33,182,627 15,617,947 غير تام  إنتاج

 1,725,005 17,012,035 التام اإلنتاج 

 57,484,597 55,344,066 المجموع

 
 
 

     الجاهزة األموال(  5

 الـــبــــٌـــــــان
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.    

31/12/2013 
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.      

31/12/2014 

 1,431,961 1,122,477 حسابات جارية دوالر

 64,317 57,198 حسابات جارية يورو

 58,241 98,184 حسابات جارية ليرة سورية

 1,554,519 1,277,859 المجموع
تماااااد باالع م 31/12/2014الصااااادرة بتاااااريخ  /289رقاااام:/ علااااى نشاااارة أسااااعار الصاااارف باالعتمااااادوقااااد تاااام احتساااااب سااااعر الصاااارف 

 .على وسطي سعر النشرة

 القرو  المحلٌة :(ــ 6   
 تمثل القروض الظاهرة في قائمة المركز المالي قرض المصرف الصناعي ويتألف مما يلي :

 البٌان
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.    

31/12/2013 
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.      

31/12/2014 

 6,349,437 7,261,817 قرض المصرف الصناعي الثالض ) القرض القصير(

 93,286,666 93,286,546 قرض المصرف الصناعي الرابع ) الجار  المدين(

 فوائد قر  المصرف الصناعً الثال  ) القر  القصٌر(

 
- 

 86,462,090 97,976,225 فوائد و غرامات قر  المصرف الصناعً الرابع ) الجاري المدٌن (

 186,098,193 198,524,588 المجموع
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مااان المرساااوم بعاااد جدولاااة قاااروض الصاااناعيين, وقاااد تااام االساااتفادة  بحعاااادة 27/9/2011/ بتااااريخ 121در المرساااوم التشاااريعي رقااام /صااا
 حسن النية, و تمت الموافقة على إعادة الجدولة. ةتسديد دفع

 أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة : -(7
تمثاااال األطااااراف ذات العالقااااة كبااااار المساااااهمين وأعضاااااء مجلااااس اإلدارة ومااااوظفي اإلدارة الرئيساااايين وقااااد نشااااأت تلااااك األرصاااادة ماااان 

 خالل تقديم سيولة نقدية للشركة بسبب النقص الحاد في سيولة الشركة وتتألف مما يلي :

 الـــبــــٌـــــان
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.    

31/12/2013 
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.      

31/12/2014 

 98,031,494 75,337,605 شحاذة صالم الدين )قرض(

 7,197,473 7,197,473 ورثة محمد حسني المجذوب

 33,154,261 27,519,392 شحاذة صالم الدين )جار  دائن(

 945,338 2,383,528 صالم الدين شحاذة صالم الدين )جار  دائن(

 18,197 18,197 عمر شحاذة صالم الدين

 139,346,763 112,456,195 المجموع
( %2)فائااادة سااانوية مقااادارها  علياااميحتساااب  باااالقطع األجنباااي )دوالر(شاااحاذة صاااالم الااادين لمسااااهم علمااااً باااأن القااارض المقااادم مااان قبااال ا

وأن ساااعر الصااارف للااادوالر تااام احتساااابم علاااى أسااااس نشااارة أساااعار الصااارف الصاااادرة عااان البناااك المركاااز  تحتساااب بنهاياااة كااال عاااام 
كمااااا و أن الحساااااب الجااااار  الاااادائن و الااااذ  يعتباااار بمثابااااة قاااارض بااااالليرة السااااورية مناااام يحتسااااب لاااام فائاااادة  م.31/12/2014بتاااااريخ 

صااناعي ماان قباال المقدمااة للمصاارف التحتسااب فااي نهايااة كاال شااهر, هااذا و قااد تاام تقااديم تتمااة قيمااة دفعااة حساان النيااة % 7ساانوية بساايطة
 (ل.س15,950,000شحاذة صالم الدين و البالغة ) المساهم

 الموردون : -(8      
  كاناااااات بمبلااااااغ وقاااااادره .م  31/12/2014تاااااااريخ بمااااااورد  المااااااواد األوليااااااة والمساااااااعدة والخاااااادمات أرصاااااادة  وهاااااام عبااااااارة عاااااان

 .ل.س/ 4,368,332 الموردون مبلغ وقدره / ةرصدأ تحيض كان 2013عام  وبالمقارنة مع/ ل.س  4,914,287 / 

 

 أرصدة دائنة أخرى: -(9

 الـــبــــٌـــــــان
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.    

31/12/2013 
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.      

31/12/2014 

 882,353 2,088,682 مصاريف مستحقة غير مدفوعة

 34,514 53,753 أرصدة دائنة للزبائن

 4,710,079 3,632,687 المستحق للدوائر المالية و التأمينات االجتماعية

 - - تعويضات للغير مستحقة

 5,626,946 5,775,122 المجموع
/ل.س وأجاااور مساااتحقة 865,704علمااااً باااأن المصااااريف المساااتحقة وغيااار المدفوعاااة هاااي عباااارة عااان مصااااريف مساااتحقة بمبلاااغ وقااادره /

 ./ ل.س16,649بمبلغ وقدره /

 :رأ  المال(ــــ 10

  اسااااااميةبقيمااااااة  سااااااهم( 4,000,000( ل.س . وهااااااو مقساااااام إلااااااى )400,000.000رأس المااااااال المصاااااارم باااااام و الماااااادفوع هااااااو )

 للسهم الواحد و هي موزعة على الشكل التالي: ل.س( 100)

 ل.س 229,488,000  سهم( تعادل 2,294,880)  %       57.37المؤسسون 

 ل.س 170,512,000  سهم( تعادل 1,705,120)          %        42.63اكتتاب عام 

 ل.س 400,000,000       سهم ( تعادل  4,000,000)  %       100المجموع  
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 :تكلفة المبٌعات (ــــ 11

 الـــــبــــٌـــــان
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.    

31/12/2013 
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.      

31/12/2014 

 14,248,244 25,220,140 تكلفة الصنع بدون استهالكات

 (17,564,680) (9,933,656) صافي البضاعة تحت الصنع

 15,287,030 55,940  كانون أول 31صافي بضاعة جاهزة 

 14,641,826 14,641,559 االستهالكات

 26,612,420 29,983,983 المجموع

 

 تكلفة الصنع تتألف من العناصر التالٌة

 الــبـــٌــــــــان
المبااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  ل.  

31/12/2013 
المبااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  ل.  

31/12/2014 

 بضاعة تحت الصنع
 15,617,947 5,684,291 بضاعة تحت الصنع أول المدة  

 33,182,627 15,617,947 تحت الصنع أخر المدةبضاعة 

 (17,564,680) (9,933,656) صافً بضاعة تحت الصنع

 بضاعة جاهزة
 17,012,035 17,067,975 بضاعة جاهزة أول المدة  

 1,725,005 17,012,035 بضاعة جاهزة أخر المدة

 15,287,030 55,940 صافً بضاعة جاهزة

 تكلفة الصنع بدون استهالكات
 - - مشتريات مواد نصف مصنعة  

 3,776,069 2,906,076 رواتب و متمماتها

 681,203 457,328 مساهمة المؤسسة تأمينات

 8,558,695 19,748,640 مستلزمات سلعية

 1,232,277 2,108,096 مستلزمات خدمية

 - - مصاريف نفل و انتقال

 14,248,244 25,220,140 صافً تكلفة الصنع بدون استهالكات

 االستهالكات
 8,239,063 8,239,060 اآلالت  

 79,624 79,614 عدد و قوالب

 62,248 61,995 موجودات المخبر

 6,260,891 6,260,890 المباني

 14,641,826 14,641,559 صافً االستهالكات

 26,612,420 29,983,983 تكلفة الصنع 
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 :أخرى إٌرادات(ــــ 12

 الـــبـــــٌــــــان
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.    

31/12/2013 
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.      

31/12/2014 

 255,500 486,081 بيع مخلفات إنتاج + إيرادات استثمار سيارات الشركة

 12,205,747 1,500 إيرادات سنوات سابقة

 27,413 8,504 إيرادات متنوعة

فروقات جردية + خصم مكتسب+مبيعات مواد 
 تعبئة( +نقل بضائع )أولية+مساعدة+

63,366 21,453 

 316,605 536,189 فروق صرف العمالت

 981,035 130,525 إيرادات ارض  الشركة + إيرادات تشغيل للغير

 4,834 93 أربام رأسمالية

 13,812,587 1,226,258 المجموع

 

 

 :مصارٌف عمومٌة وإدارٌة(ــــ 13

 الـــبــــٌـــــان
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.    

31/12/2013 
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.      

31/12/2014 

 2,049,998 67,582 ضرائب و رسوم

 137,911 212,390 مصاريف قضائية 

 - مواد تالفة
 - 101,440,746 فوائد و غرامات المصرف الصناعي بعد انهيار الجدولة 

 - فوائد مدينة لقرض المصرف الصناعي الثالض
 1,281,291 1,569,683 رواتب و متمماتها 

 39,500 44,143 تعويضات للغير)أعضاء مجلس اإلدارة(

 213,775 126,995 وقود للتنقل

 149,906 205,187 هاتف -برق  -بريد 

 150,000 130,000 أتعاب مهنية

 1,279,228 35,534,943 * مصارٌف مختلفة

 530,644 679,627 االستهالكات اإلدارية

 - خسائر رأسمالية
 5,832,253 140,011,296 المجموع 

 
 

 * تتألف المصارٌف المختلفة من: 

 الـــبـــــٌــــــان
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.    

31/12/2013 
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.      

31/12/2014 

 18,300 9,560 مصاريف ضيافة

 204,096 172,184 مصاريف إدارية مختلفة

 19,025 21,435 مصاريف صيانة معدات المكاتب

 475 - اإلدارةمصاريف صيانة مباني 

 - 1,000 تبرعات

 99,983 61,364 أدوات كتابية منصرفة
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 مهمات إدارية
 

35,100 

 37,045 67,126 عموالت مبيعات

 413,275 235,341 مزايا عينية

 فروقات جردية
 

461 

 243,355 224,000 تعويضات نقدية بدل محروقات لمدراء الشركة

 المدير العامتعويضات نقدية بدل اهتالك سيارة 
 

80,000 

 - 543,504 مصروفات سنوات سابقة

 - 10,000 عمل إصابةتعويضات 

 إداريةكهرباء 
 

59,479 

 3 34,155,492 فروق صرف العمالت)خسارة(

 26,966 24,037 عموالت و نفقات مصرفية

 41,665 9,900 مصاريف نقل و انتقال

 1,279,228 35,534,943 المجموع

 

 

 :تكالٌف التموٌل(ــــ 14

 الـــبـــــٌــــــان
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.  

31/12/2013 
المبلااااااااااااااااااااااااااااااااا  ل.  

31/12/2014 

  650,346                   727,296                  %8.5فوائد قرض المصرف الصناعي الثالض ) القرض القصير(

     %8.5فوائد قرض المصرف الصناعي الرابع ) الجار  المدين(

  1,506,752                807,792                  السيد شحاذة صالم الدينفوائد قرض 

  2,146,230                1,904,617               فوائد الحساب الجار  للسيد)شحاذة و صالم صالم الدين(

  21,187,137               ذات عالقة إلطرافقرض  أجنبيةتقييم عملة  إعادةفرق 

  25,490,465            3,439,705             المجموع
د يتم تسجيل مبالغ الفائدة على قروض الشركة من المصرف الصناعي في بيان الدخل للفترة التي تحققت فيها هذه التكاليف وهي مؤلفة من فوائا

( "ينتج 6في السويداء في المادة ) 9/9/2004/ تاريخ 1وفق عقد فتح الحساب رقم / االتفاقولقد تم % 8.5قرض المصرف الصناعي بمعدل 

فحنم يضاف إلى رصيد  االعتمادأما ما لم يسدد من الفوائد في موعد استحقاق  ,% في السنة8.5الرصيد المدين فوائد لمصلحة المصرف بمعدل 

أما بالنسبة لقرض أطراف ذات العالقة حاجة إلى إنذار الفريق الثاني % دون ال 12ويشكل معم مبلغاً يستوفى عنم فوائد تأخير بمعدل  االعتماد

 ( أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة.9السيد شحاذة صالم الدين بالليرة السورية والدوالر فقد تم إيضاحها في اإليضام رقم )

 

 

 مخاطر اإلدارة: -( 15

 مخاطر إدارة رأ  المال: -

بكثياار ماان الحااذر ألنهااا منااذ بدايااة التأساايس تعماال باادون رأس مااال عاماال , و هااذا مااا شااكل لهااا إرباكااات تاادير الشااركة رأس مالهااا 

ين علاااى العمااال أماااالً بتعظااايم العائاااد علاااى رأس الماااال العامااال و ذلاااك مااان خاااالل  كبيااارة و ماااع كااال ذلاااك فاااحن المسااااهمين مصااارع

 االستخدام األمثل لهيكلة رأس المال المتمثل بأسهم المساهمين.

 تتمثل بما يلي:المصرف الصناعي  قروض سبة صافي الديون إلى حقوق الملكية بعد تسوية و جدولةنإن 

 2014كانون أول  31 2013 لكانون أو 31 البٌان 
 139,346,763 112,456,195 المستحق ألطراف ذات عالقة

 99,636,103 100,548,363 قروض المصرف الصناعي 

 86,462,090 97,976,225 فوائد قروض المصرف الصناعي 
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 10,506,719 10,089,701 الموردون و األرصدة الدائنة األخرى

 34,514 53,753 دفعات دائنة من الزبائن 

 (1,554,519) (1,277,859) النقدية في المصارف

 334,431,670 319,846,378 صافً الدٌون 

 102,922,873 130,782,922 حقوق الملكٌة 

 %324.93 %244.56 نسبة صافً الدٌون على حقوق الملكٌة 
 

 مخاطر السٌولة: -(16

يكاااون سااابب  أنمخااااطر السااايولة هاااي المخااااطر النقدياااة التاااي يمكااان أن ال تكاااون متاااوفرة لااادفع االلتزاماااات عناااد اساااتحقاقها و يمكااان 

مخااااطر السااايولة عناااد وجاااود اضاااطرابات فاااي الساااوق أو تااادني درجاااة االئتماااان مماااا قاااد يسااابب جفااااف بعاااض مصاااادر التمويااال فاااي 

و شااابم  الحاااال. و للتخفياااف مااان هاااذه المخااااطر ينبغاااي إدارة موجاااودات السااايولة بحتبااااع نهاااج الحفااااظ علاااى تاااوازن صاااحي مااان النقدياااة

 النقدية المساو  لم.

 .التزاماتهاالتعاقد  المتبقي للشركة ألصولها المالية غير المشتقة و  االستحقاقلية التالية تبين و الجداول التفصي

 2014كانون أول  31 البٌان 

 الموجودات 
 1,554,519 النقدية لدى المصارف 

 10,714,974 الزبائن التجارية + زبائن الدعاوى القضائية

 (9,613,867) مؤونة الدين المشكوك فيها

 1,834,384 المستحق على أطراف ذات عالقة 

 275,006 للموردٌن( موجودات أخرى)تأمٌنات لدى الغٌر+ سلف و مقدمات للعاملٌن +سلف مدفوعة مقدما

 4,765,016 المجموع

 االلتزامات
 139,346,763 المستحق ألطراف ذات عالقة 

 4,914,287 الموردون التجاريون

 5,626,946 أرصدة دائنة أخرى 

 99,636,103 قرض المصرف الصناعي

 249,524,099 المجموع
 

     المترتبة على الشركة. ( من قيمة االلتزامات%1.19إن نسبة تغطية السيولة )     -

                                                                                                               

 مخاطر الفوائد: -

عملياااات الشاااركة ممولاااة مااان خاااالل قااااروض مااان المصااارف الصاااناعي و بعاااض كبااااار المسااااهمين بموجاااب فوائاااد علاااى تلااااك  إن

 األموال و كذلك الموردين. و تمثل الفوائد المصرفية الثابتة عبئاً على عمليات الشركة و قدرتها على التسديد.

 

 الموافقة على البٌانات المالٌة :  -(17

م مااان قبااال  2014كاااانون أول  31 الموافقاااة واعتمااااد البياناااات المالياااة واإليضااااحات الملحقاااة بهاااا عااان الفتااارة المالياااة المنتهياااة بتااااريخم تااا
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