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 المعمومات الماليـة  
 لشركة ماس لمتوزيع المساىمة المغفمة العامة

  03/9/3201ولغاية  1/1/3201عن الفترة من 
  

نبــين فيمــا يمــي ممخصــًا لممعمومــات الماليــة لمشــركة وأســس اإلعــداد والسياســات المحاســبية العامــة 
 المطبقة:

 كة:التعريف بالشر  -أواًل 

وفقــًا  1332نيســان  ,1: ىــي شــركة مســاىمة مغفمــة عامــة ت سســت فــي شــركة مــاس لمتوزيــع -آ 
ألحكـــام قـــانون التجـــارة الســـوري وقـــانون ىيئـــة األوراق واألســـواق الماليـــة الســـورية  كمـــا ســـجمت فـــي 

 .13/13/1332تاريخ  31,3السجل التجاري لمحافظة ريف دمشق تحت رقم 
عامــــة وشــــراء وبيــــو وتوزيــــو المــــواد الغظائيــــة فــــي كافــــة المحافظــــات التجــــارة ال غايــــة الشــــركة: -ب 

 واالستيراد والتصدير لكافة المواد المسموح بيا قانونًا. 
  وليــا فــرع فــي حمــب كفــر 124/3فــي ريــف دمشــق  حــوش بــالس  عقــار رقــم  مركــز الشــركة: -ج 

 محضــر  -ائيــة جانــب شــركة أوغاريــت الدو  -مفــرق اإلطفائيــة بــالقرب مــن مكتــب النــورس  -داعــل 
 / كفر داعل. 1321رقم 
 1332/,/,1خمــس وعشــرون ســنة تبــدأ مــن تــاريخ اإلعــالن عــن ت سيســيا فــي  مــدة الشــركة: -د 

 ويجوز تمديدىا لمدد أخرى تجدد بقرار من الييئة العامة لمشركاء. 
وظلـــــــك وفقـــــــًا لكتابيـــــــا رقـــــــم  1/1/1333باشـــــــرت الشـــــــركة أعماليـــــــا التجاريـــــــة فـــــــي  المباشـــــــرة: -ىــــــــ 
الموجو إلى ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية وبظلك تعتبر  1333/,/,1/م.ث/ف.ه/ بتاريخ 13,3
 السنة األولى لممارسة الشركة أعماليا التجارية.  1333سنة 

 المؤسسون ورأس المال: -ثانيًا 
(ل.س موزعـة 3032033333% من رأس مال الشـركة  بمـا يعـادل )4,اكتتب المؤسسون بنسبة  -

 (ل.س.033/ سيمًا قيمة السيم الواحد )1213033عمى /
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/ســـيما 1233033زيـــو المســاىمة المغفمـــة تــم طـــرح /بعــد الموافقـــة عمــى ت ســـيس شــركة مـــاس لمتو  -
(/م الصادر عن ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية 11عمى االكتتاب العام وفق القرار رقم )

الشــــركة بموافقــــة مــــن ىيئــــة األوراق حيــــث تــــم االكتتــــاب عمــــى بــــاقي أســــيم  4/3/1332بتــــاريخ 
 .2/13/1332ف.م بتاريخ -/ص 1313واألسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 

(ل.س وقـــد 033/ ســـيم قيمـــة الســـيم )3033333( ل.س /12033333333رأس مـــال الشـــركة )  -
ل (ل.س ويكــون رأس المــا31313310,,1) 31/11/1311مســدد حتــى تــاريخ بمــر رأس المــال ال

ــــــر ال ــــــر )غي ــــــاح ا(1332433,20مســــــدد لتاريخــــــو مبم ــــــد بمغــــــت األرب ــــــة  مبمــــــر ل.س   وق لمرحم
ليصبح بعدىا رصـيد األربـاح منيا ( ل.س 313334,3,( ل.س تم توزيو مبمر ),,13311131)

/ مــن 41(ل.س. مشــيرين إلــى نــص المــادة /,23323313مبمــر ) 33/4/1313المرحمــة بتــاريخ 
التـي حـددت القيمـة  1/1311/,1/ تـاريخ 14ي رقـم /قانون الشركات الصادر بالمرسـوم التشـريع

االســمية لمســيم الواحــد بمائــة ليــرة ســورية فقــط وعمــى جميــو الشــركات المســاىمة المغفمــة توفيــق 
أوضــاعيا فيمــا يخــص ظلــك خــالل ســنتين مــن تــاريخ نفــاظ ىــظا المرســوم التشــريعي الــظي ىــو مــن 

 .  تاريخ صدوره ونوصي ب ن يتم التعديل والتنفيظ لما تقدم
 إدارة الشركة:  -ثالثًا 

يتــولى إدارة الشــركة مجمــس إدارة مؤلــف مــن ســبعة أعضــاء تنتخــبيم الييئــة العامــة بالتصــويت الســري  -
ولمدة عامين قابمة لمتجديد  وقد تم انتخاب مجمس اإلدارة األول من قبـل الييئـة العامـة الت سيسـية وفقـًا 

 / من النظام األساسي لمشركة. 12لممادة رقم /
التوقيو عـن الشـركة فـي كافـة األمـور اإلداريـة والماليـة والتجاريـة والحقوقيـة بمـا فـي ظلـك صـكوك  حق  -

 التفويض وتحريك الحسابات لرئيس مجمس اإلدارة ولنائب رئيس مجمس اإلدارة منفردين. 
 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية العامة المطبقة: -رابعًا 

 وفقًا لممعايير المحاسبية الدولية.  1313/ 33/4كما ىي في  تم إعداد القوائم البيانات المالية -
تـم إعـداد القـوائم الماليـة النيائيــة وفقـًا لمبـدأ التكمفـة التاريخيــة  وتشـمل األرصــدة والنتـائ  العائــدة   -

 لكل من المركز الرئيسي بدمشق وفرع حمب. 
خـالل  31/11/1333يـة فـي تم تحميل نفقات الت سـيس بالكامـل عمـى نتـائ  الـدورة الماليـة المنتي -

 .33الفترة تطبيقًا لمعيار المحاسبة الدولي 
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يـتم تقيــيم المخــزون بالتكمفــة أو صــافي القيمــة المتوقــو تحقيقيــا أييمــا أقــل وتشــمل التكمفــة: تكمفــة   -
الشراء مضافًا إلييا المصروفات المتكبدة عمى المواد كالرسـوم الجمركيـة عنـد االسـتيراد وتكـاليف 

 النقل. 
ثبــات المخصصــات إظا تبــين وجــود أي التــزام مترتــب عمــى الشــركة بشــكل قــانوني أو متوقــو يــتم إ -

 ناجم عن حدث سابق وأن تكمفة مثل ىظا االلتزام يمكن قياسيا بشكل موثوق.
يتم االعتراف باإليراد عندما يرجح أن يعود بمنافو اقتصادية عمى الشركة  كما يتم قيـاس اإليـراد  -

 ل المستمم منزاًل منو أية حسومات. بالقيمة العادلة لممقاب
يتم إثبـات المطموبـات لممبـالر المسـتحقة السـداد فـي المسـتقبل لممـواد أو الخـدمات المسـتممة سـواء  -

 تمت أو لم تتم المطالبة بيا من قبل المورد. 
 يتم إظيار القوائم المالية بالميرة السورية وىي العممة الوطنية لمبالد.  -
 

 مراقــب الحسابـات                   ,131/ 1/ 10دمشق في
 محمود رنكـو                             
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   30/9/2013ولغاية  1/1/2013الك الموجودات الثابتة من ـــــجدول اهت  - 1

 
قيمة األصل في  األصل

 بداية العام
أصول  أصول جديدة

 مسروقة
قيمة األصل في 

 نهاية العام
 م.أ.أصول  قيمة االهتالك م.أ.بداية العام

 مسروقة
 صافي قيمة األصل م.أ. نهاية العام

30/9/2013 
 133,333,0 133343,12 - ,133330 1313334,2 13,333131 - 1,3333  13,0,3131 أثــاث

 ,43331, 3410,,, - ,3343, 32,3333 43,3231 - 3,3303 3033331 إمجايل األجهزة اإللكرتونية 
 131,13411 ,13331311 - 12,3322 4323234 133103313 - - 133103313 التجهيزات إمجايل املعدات و 

 ,10,3,3 1,,1,13 - 323130 ,130310 423112, - - 423112, إمجايل برامج
 - 3413,,1332 - 13123,,13 3,,1131133 3413,,1332 - - 3413,,1332 إمجايل بناء

 33213443, ,,303,31, - 42134,3 03,1,3331 ,,11340444 - - ,,11340431 إمجايل وسائل النقل
 ,43303 ,13,1, - 113333 ,43,1, 1,33333 - - 1,33333 إمجايل اآلالت

 928082861 2325212469 - 321062231 2024152237 3323302330  1082850 3322212480 المجمـوع
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             المخــزون: - 2
 30/9/2013 31/12/2012 البيـــــــــــــان

 134003213, 1,32113433 المخزون السمعي
 333414, 1,13334 مخزون مواد غير جردية 

 63,5642657 1428532997 المجمـــــوع 
 
             المخزون السمعي                                                –آ   

 :30/9/2013ارات قيد الشراء عق – 3  30/9/2013ولغاية  1/1/2013اعتبارًا من 
القيمة  اسـم المـادة

31/12/2012 
القيمة 

30/9/2013 
 البيـــــــان  المبمغ ل.س  

عقار فرع دمشق/عادل أكتو/سجمت ظمة  1331333333 3324,3333 331313313 مادة المرتديال
عمى رئيس مجمس اإلدارة حسن فراس 

 طالس 
 11,755,959 33,333323 مادة التونا والسردين

 333303, ,13,1 مادة الجبنـة
 شراء عقار بدمشق مقابل تحصيل ديون 131333333 ,113314334 130133333 مادة شاي

 30/9/2013المجموع  2124002000 331433330 13012, مادة معكرونة
  1231,23313 33,13331, كونسروة حبوب وبقوليات
 30/9/2013سمف لدى الغير  – 4 3333313 4013133 بندورة + كاتشب ومايونيز

سمفة ت مين وكالة )عقد توزيو حصري(  033333333 - 103330 توفي مادة سكاكـر
مو شركة الجوالن لتصنيو المحوم لمنت  

 مرتديال /سومر/
 - 43332, مادة البن 

 1311,3321 33031, مربى الجبل األخضر )خيرات عربين (
سمف مشتريات رئيس مجمس اإلدارة  3033333333 2203,12 33,13,, ريبية(مواد مختمفة )تج

حسن فراس طالس)طون  معكرونة  
 سجمت ظمة عميو الماكرونة(

   
 - VIP 13433 منظفات 

 - 4, مادة شوكوال + بسكويت 
حسن فراس  اإلدارةسمفة بيد رئيس مجمس  333333, - 143333 مـواد لمعــروض

 133,03444 - حفاضات أطفـــال  جمت ظمة عميوس طالس
        سمف مشتريات /فول الروابي/  133333333   

 وائل نصوح البوشي
 30/9/2013المجموع  4224002000 6229552728 14,7122908 مجموع المخزون السمعي

 مخزون مواد غير جردية: –ب  
 30/9/2013 31/12/2012 اسم المــــــــادة 

 0213331 13033,1 مخزن الوقود 
 3,33,3 3,33,3 مخزن مواد تغميف 

 6082929 1412089  المجموع
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 :المدينـون - 5
 : يتكون رصيد المدينين من 

 البيــان
 2012كانون األول  31

 القيمة
30/9/2013   

 ة ـــالقيم

 1433103130 - زبائن مجلس اإلدارة 

 11,,,3313 113,213434 زبائن فرع دمشق

 (,102333) 1310,31,2 والمحافظات  زبائن فرع حلب

 3,3333, 434113,30 الوكـالء

 43433,1 13,3330 ذمم المندوبين 

 133,23333 3,3031, مدينون مختلفون 

 1333000 3333,,3 التأمينات والسلف

 1,3,333301 1330,33232 أرصدة زبائن مشكوك بتحصيلها 

 134343213 3113,,331 دفعأرصدة زبائن متوقفة عن ال

 4223342775 4027222814 المجمـوع 

 (233213344) - (233213344)- مخصص ديون مشكوك بتحصيلها 

 3424622376 3228502415 الرصيـــد

 
 مصاريف مدفوعة مقدمًا: - 6

 مقدمًا من:  ةالمدفوعالمصاريف يتكون رصيد  
 البيــان

 2012/ كانون األول 31
 القيمة

30/9/2013 
 القيمــة

 1323033 3333333 مدفوع مقدماً  ايجـار بنـاء

 - 1303333 مصاريف سيارات مدفوعة مقدماً 

 433130 0,3,13 مدفوع مقدماً  تأميـن صحي

 2972735 5712753 المجمـوع 

 األمـوال الجاىـزة: - 7
 :منيتكون رصيد األموال الجاىزة  

 2012/كانون األول  31 البيــان
 القيمة

30/9/2013  
 القيمــــة 

 322032640 623142925 الصناديـــق

 3,,1133233 3,,1333233 بنك بيمو السعودي الفرنسي

 3131,,131 3131,,131 بنك سورية الدولي اإلسالمي

 14 14 بيمو دوالر حواالت

 ,1 ,1 مصرف بيمو $

 ,3 ,3 مصرف بيمو يورو 

 1033431 1033431 مصرف عودة 

 ,311333 ,311333 ة والخليجبنك سوري

 332 332 بنك سورية والخليج يورو

 1,3,10 1,3,10 المصرف العقاري 

 (3,30,3,) - (3,30,3,)- أورق + شيكات برسم الدفع 

 332443331 - دوالربنك بيمو )غزال وبدرة( 

 133112 11313,3323 31,303رقم بنك بيمو)بدره وغزال( 

 - - حواالت بين الفروع 

 2023112620 4926092777 جمالي األموال الجاهزة إ
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 الدائنـــــــون: – 8
 إجمالي 30/9/2013 إجمالي 31/12/2012 البيـــــــــــــــــــان

 23,303311 13133, المـــــوردون 
 (13,313,33) (3313,33) دائنــــون متنوعــــون 

 621742182 (3392427) المجمـــــــوع 
 
 دخل أرباح مؤجمــــة: ضريبة – 9

 إجمالي 30/9/2013 إجمالي 31/12/2012 البيـــــــــــــــــــان
 3333,,134 ,340331 ضريبة أرباح مؤجمة  

 مصاريف مستحقة : – 10
 إجمالي 30/9/2013 إجمالي 31/12/2012 البيـــــــــــــــــــان

 423303 1033003 ت مينات اجتماعية مؤسسة ال
 ,313,,1 3,3333, ل الرواتب واألجورضريبة دخ

 1433313 1,431,0 عموالت مستحقة 
 1333333 1333333 مستحقة  ربعيةحسومات 

 1323033 1333333 أتعاب مكتب التدقيق/مستحق 
 - 1003333 مكافآت المدراء من صافي الربح مستحقة 

 033333 103333 أتعاب مكتب المحاماة مستحقة 
 103 - رواتب مستحقة 

 9692194 124042598 إجمالي المصاريف المستحقة 
 

 حقـوق الممكيــــة : – 11

 

 البيــــــــــــــــــــــان  المبمغ ل.س 
 33/4/1313رأس المال المدفوع   31313310,,1

 33/4/1313األرباح المرحمة لغاية  ,23323313
 33/4/1313االحتياطي القانوني  رصيد  133113313
 بعد اقتطاع ضريبة الدخل 33/4/1313إلى  1/1/113الربح الصافي عن الفترة من  430,330,4

 30/9/2013مجموع حقوق الممكية/المساىمين بتاريخ  18321362990
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 واالىتالكات: والتسويقية المصاريف اإلدارية - 12
 

 
 30/9/2013 30/9/2012 كافـــة الفــــــــــــــــروع 

 المبمـــغ المبمغ  الحساباسم  رمز الحساب
 13334333,3 33330,3,34 المصاريف 3

 ,139,2,343 113,433,10 المصاريف اإلدارية  31
 31133443, 433113223 ـورـــــــــــــــــــاألج 311

 030333341 3111,,233 الرواتب واألجور النقدية 3111
 1103333 333333 %0تعويضات أخرى + مكافآت  31111
 ,0, 131,4 فروقات تقريب جداول الرواتب 31113
 13423, 3,3113 مكافآت العامميـن  ,3111
 523392467 727272723 إجمالي رواتب شركة ماس 31115

 4303112 130433033 رواتب شركة ماس المساىمة فرع حمب  311101
 133313003 0,,3,,133 رواتب شركة ماس المساىمة فرع دمشق  311101
 3143333 2323133 راتب المدير العـام  311103
 3203,,2 21,3203 راتب المدير المالي ,31110
 2123403 433203, راتب مدير فرع حمب 311100
 - 1134,2, راتب مدير فرع دمشق  ,31110

 1372140 32425 مزايـا عينية 3112
 13231,3 13010 مواصالت العاممين  31113
 - 13433 وجبات طعام لعمال اإلضافي ,3111
 02032,2 131233133 مساىمة المؤسسة بالت مينات االجتماعية  3113
 424532908 326752855 مصاريف عموميـة  312

 33123,, 1333111 مصاريف عمومية سمعية  3111
 1,3103 113110 عدد وأدوات مستيمكة )مكتبية وغير مكتبية( 31111
 313130 1133100 مطبوعات قرطاسية و  31111
 - 23033 صياري  -مصاريف مياه  31113
 1403240 2131,1 مواد تنظيف وبوفيـو  ,3111
 1343413 - مصاريف مولدة )صيانة + محروقات( 31110
 222022685 127692139 مصاريف عمومية خدميـة 3122

 3103333 3,33333 أتعاب مكتب المحاماة  311131
 ,,10230 333300 ومكافآت موظفين خارجين أتعاب  311131
 1323033 1323033 أتعاب مكتب التدقيق / السيد عوني زكية  311133
 3103,, ,,0430 انترنت  ,31113
 03110, 213220 صيانة بناء ومعدات وأجيزة  311132
 423233 10,3043 كيربــاء 311133
 13,3413 3234,0 موبايـل  111113
 1,3103 1333,30 أرضي ىاتـف  311111
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 21,33,3 233133 أجـور حواالت  111111
 1433133 13133,3 مصاريف نشر ميزانيات  311113
 003410 ,,,033 موبايل المدير العام  ,31111
 13132,0 ,1,1311 ت مين صحي لمموظفين  311110

 125132778 124072329 مصاريف عمومية متنوعـة  3123
 - 03, لمدينـةالفوائد ا 111333
 131113033 4103331 إيجــــــــــــــــــــارات  ,31133

 131113033 4103331 إيجارات أراضي ومبانـــي 31133,1
 - 303333 ت مين ضد الحريق لممستودع ,31133
عانات لمغير  311332  - 033 تبرعات وا 
 133003 133,02 عموالت ومصاريف مصرفيـة  311313
 - 13033 يف ضيافـة مصار  311310
 12233,3 1103,23 مصاريف متفرقـة  ,31131
 1,3333 1113,33 مصاريف خاصة باجتماع الييئة العامة  311313
 3,,333 13312, مصاريف إداريـة أخرى  311313
 1,13143 - عيديات موظفي الشركة  311314
قامة  312322  - 622620 نقل وانتقال + ميمات سفر وا 

 - 133433 نقل وانتقال + ميمات سفر اقامة لموظفين فرع حمب 3113131
 - 113323 ميمات سفر المدير العام + إقامة  3113131
 - 103303 ميمات سفر المدير المالي مو إقامة  3113133
 - 03333 نقل وانتقال+ ميمات سفر إقامة لموظفين فرع دمشق ,311313

 2942275 2992265 مصاريف سيارات  3124
 1023133 333,3, مصاريف سيارة اكـورد 311,1
 - 1113,33 مصاريف سيارة سوزوكي 311,1
 1323320 433330 مصاريف سيارة شانـا ,,311

 523902364 1024092123 مصاريف تسويقيـة 32
 127982004 426742051 إجمالـي الحسومات  3201

 - 3,13201 حسومات وكـالء 31311
 - 13,3131 ة متنوعةحسومات نقدي 31311
 - ,1,2323 حسومات موالت + جمعيات وفق العقود 31313
 ,13243333 33,233133 حسومات تجار وفق العقود ,3131
 - 03210, مصاريف تسويقية )دعاية واعالن( عالقات عامة  3131
 221252472 227222684 عموالت مبيعـات  3203

 ,,1313331 4,3,14, فرع دمشق  عموالت مبيعات لمندوبين ومشرفين 31331
 323113, 3,33,,131 عموالت مبيعات لمندوبين ومشرفين فرع حمب  31331
 3103333 0,,3033 عمولة مبيعات المدير العام  31333
 1233333 1233333 عمولة مبيعات مدير فرع حمب  ,3133
 - 1,33333 عمولة مبيعات مدير فرع دمشق  31330
 233333 343333 مبيعات مصاريف نقل  3130
 133333 ,23323 مكافآت لممندوبين عمى المبيعات  3132
 1313,3230 1343,3,43 مصاريف سيارات البيو والتوزيو  3133
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 3133,,1 32,34,4 ترسيم وت مين لمسيارات  31331
 - 203140 مصاريف تغميف ) عروض(  3113

 321062232 425742527 اىتالكـــات  33
 ,3343, ,2,333 %13سط استيالك أجيزة اإللكترونية ق 3331
 1333,01 14430,3 قسط استيالك األثـاث 3331
 323130 33230, قسط استيالك البرامـ  3333
 12,3322 ,12,333 %13قسط استيالك المعدات والتجييزات  ,333
 13123,,13 3233,,133 %13قسط استيالك مباني  ,333
 42134,3 1333,3043 %13ئل النقل قسط استيالك وسا 3333
 113333 113333 قسط استيالك آالت  3334
 422192361 523722414 باح و)خسائر( غير عادية أر  35
 422192361 523722414 مسروقــــــــــــــــــــات 351
 - 1303434 أصـول مسروقة  3011
 311433,1, 0313,3030 بضائو مسروقة  3011

 
 ير عادية /استثنائية/:خسائر غ – 12

 30/9/2013 30/9/2012 البيـــــــــــــــــــان
 - 1303434 بضائو مسروقة /فرع حمب 
 130,43413 0913,3030 بضائو مسروقة / فرع حمب
 1,,43,,13 - بضائو مسروقة/ فرع دمشق 

 422192361 523722414 المجموع /ل.س
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 بح المجمـل:المبيعات وتكمفة المبيعات والر  – 13
 

 اسم المادة
 30/9/212ولغاية  1/1/2012اعتبارًا من  30/9/2013ولغاية  1/1/2013اعتبارًا من 

 الربح  كمفة المبيعات  المبيعات  مجمل الربح  المبيعات  كمفة المبيعات 
 19,973,745 030,585,854 050,670,710 00,786,145 191,955,247 089,076,091 مادة المرتديال

 02,630,991 21,697,738 35,338,740 3,366,157 31,590,310 27,013,042 مادة التونا والسردين 

 2,208,762 11,097,187 14,317,069 1,076,900 21,592,074 29,305,063 مادة الجبنـة 

 086,675 0,162,062 0,369,848 4,043,796 13,329,043 08,164,236 مادة الشــاي

 1,427,862 4,027,663 6,566,634 411,497 2,062,575 1,540,066 مادة معكرونة 

 0,310,610 4,350,661 5,772,381 7,669,139 48,614,895 49,844,555 كونسروة حبوب وبقوليات 

 132,665 0,292,783 0,436,569 620,220 1,684,769 1,953,439 بندورة + كاتشب ومايونيز

 - 233,326 391,560 47,123 - 14,774 14,774 مادة سكاكر توفي

 123,964 0,583,173 0,817,247 4,559 44,356 38,796 مادة البـــن 

 15,641 359،890 376,541 07,135 819,903 890,658 مواد مختلفة )تجريبية(

 VIP 0,822 0,822 - 69,221 31,375 16,735 منظفات 

 09,755 085,146 196,013 2,184 073,166 079,870 مادة شكوال+ بسكويت

 - 0,742 286,768 285,915 - 18,272 18,272 مواد للعروض

 - - - 0,915,764 3,676,725 2,659,850 حفاضات أطفال

 084,085 0,093,793 0,299,999 - - - مواد سلة رمضان 

 -020,172 006,881 - 02,180 - - - مواد تجريبية 

 - 66,442 555,598 478,945 - - - زيت الزيتون 

 34,193 601,145 646,359 - -- - حالوة +طحينة)شركةالزند(

 - 1,586 04,720 02,023 - - - دبسر رمان + خل التفاح

 38,128,883 281,330,208 213,133,338 03,318,308 030,138,101 001,023,833 المجمــــوع 



17 
 

 ت المختمفـــــة: دااإليــــرا -14
 القيمة 30/9/2012 القيمة30/9/2013 البيــان

 ,33,3, - فوائد دائنـة 
 3323312 - فروقات صرف عمالت 

 - - إيرادات متفرقة 
 1,13403 - إيرادات من سنوات سابقة 

 5332883 - المجموع 
 

 صافي الربح قبل الضريبـة: - 15
 

 القيمة 30/9/2012 القيمة30/9/2013 البيــان
 431333330 1133,3,3,3 الربح الصافي قبل الضريبة 

 
 ضر يبة الدخـل: - 61

 30/9/2013 البيــان
 القيمة 

30/9/2012 
 القيمة 

 431333330 1133,333,3 الربح قبل الضريبة 
 3233,,133 13123,,13 المباني ترميم يضاف اىتالك 

 131,13334 - تنزل مصاريف الت سيس وفق أنظمة دوائر المالية 
 ,33,3, - تنزل فوائد دائنـة

 928592547 1320022138 صافي الربح الخاضع لمضريبة 
 123802337 128202299 %14مبمغ الضريبة 

 
 صافي الربح بعد الضريبـة: - 71
 

 القيمة 30/9/2012 القيمـة 30/9/2013 البيــان
 431333330 1133,333,3 صافي الربح )الخسارة( قبل الضريبة 

 133333332 133133144 %,1مبمر الضريبة 
 727192968 925402569 صافي الربح )الخسارة( بعد الضريبة

 22205 27225 ربح السيـم 



18 
 

 

 أطراف ذات عالقة: - 81
 
 الشركــــــات: –آ 
 

 مالحظات  30/9/2013الرصيد  البيــــــــــــــــــان 
 رصيد دائـن  ,133023,3 شركة الجوالن لتصنيو المحوم 
 رصيد دائن  133,3233,3 وم الشركة السورية لتصنيو المح

 رصيد مدين 1,32333333 السورية/ –صندوق دفعات المعامل /الجوالن 
 رصيد مدين  4042996 المجمـوع

 
 

 ذمم زبائن مجمس اإلدارة: –ب 
 

الرصيد  البيــــــــــــــــــان 
 مالحظات  30/9/2013

 ئيس مجمس اإلدارة مبيعات عمى ظمة ر  ,34,2333, فراس طالسرئيس مجمس اإلدارة 
 سمة ماس / رئيس مجمس اإلدارة  133333333 رئيس مجمس اإلدارة فراس طالس

 زبون عضو مجمس اإلدارة حسن باظنجكي 31113100, يحيى باظنجكـي
 زبون عضو مجمس اإلدارة فارس حمامجي ,310,3,1, شركة حمامجي وشركاه 

طى لعضو مجمس زبائن المنطقة الوس 413,33, أحمد الدوري / حماة
 3333,3, أنور عبد الكريم /حماة  اإلدارة محمد غطفان المدني

 0433433 بيي  الشواف /حماة
 ,44311, حامد حاج حميدان /حماة 

ذمم زبائن مجمس اإلدارة /رصيد مدين/  1920152205 المجمــوع 
 30/9/2013بتاريخ 
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 قرار الحجز االحتياطي : - 19
الصادر عن وزارة المالية  13/4/1311/و تاريخ 1014ار الحجز االحتياطي رقم تم االطالع عمى قر  -

والمتضـــمن إلقـــاء الحجـــز االحتيـــاطي عمـــى األمـــوال المنقولـــة وغيـــر المنقولـــة عمـــى الســـيد حســـن فـــراس 
 طالس /رئيس مجمس إدارة الشركة/ وظلك ضمانًا لحقوق الدولة واألفراد. 

يس مجمـــس إدارة الشـــركة / يعتبـــر مســـؤواًل عـــن األمـــوال ونظـــرًا ألن الســـيد حســـن فـــراس طـــالس / رئـــ -
( ,0ر333ر333ية والبالر مجموعيا )ئالمصروفة تحت اسم عقارات قيد الشراء وسمف شراء مواد غظا

ل.س سمفة بيد رئيس مجمس (333333,رية  ويضاف إلييا مبمر )ل.س ستة وخمسون مميون ليرة سو 
كـل / سيم قيمة 22333أن السيد حسن فراس طالس يممك / وباعتبار  اإلدارة واجبة المطالبة بالسداد

% مـــن رأس مـــال الشـــركة البـــالر 11ل.س مـــا يعـــادل (3330333333/ ل.س والمجمـــوع )033ســـيم /
 (ل.س 120ر333ر333)

ـــــظ إجـــــراءات  - ـــــب مـــــن محـــــامي الشـــــركة تنفي ـــــر  نوصـــــي بضـــــرورة الطم ـــــى مبم ـــــاطي عم الحجـــــز االحتي
ل.س (,0ر333ر333ضمانًا لتسـديد مبمـر )طالس  ( ل.س العائد لمسيد حسن فراس3330333333)

( ل.س وعمــى مســؤولية إدارة الشــركة بيــظا الخصــوص  33,333,أعــاله والســمفة التــي بتصــرفو مبمــر )
 إضافة إلى استجرارات المظكور من الشركة والمشار إلييا في مجمل المديونية كالتالي: 

 :33/4/1313يو لغاية مجمل مديونية السيد حسن فراس طالس /الظمم المترتبة عم -

 

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبمغ /ل.س
 عقارات قيد الشراء 1331333333
 سمف شراء مواد غظائية 3033333333

 سمفة بيد السيد رئيس مجمس اإلدارة  333333,
 سمة ماس 133333333
 مبيعات عمى ظمة رئيس مجمس اإلدارة ,34,2333,

 30/9/2013المجموع بتاريخ  6428672036
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 30/9/2013كشف حساب عقار قيد الشراء موقوفًا بتاريخ  - 20

 
 الحساب المقابل دائن مدين الحسـاب التاريخ

 فيصل طو األحمد دفعة من قيمة عقار فرع دمشق     13/30/1311
0000000135  House Chq With Cheque No:  

 200463-18204سالمي / بنك سورية الدولي اإل  1.000.000

 0031777-18212بنك سورية والخمي    3.000.000 سحب نقدي ألمر السيد قاسم محمد العميوي دفعة من قيمة عقار فرع دمشق  14/30/1311
 124167-18203بنك بيمو السعودي الفرنسي   WITHD CHK/QASEM MOHAMM 3.000.000/1804475 دفعة من قيمة عقار دمشق  30/1311/,1
 0031777-18212 بنك سورية والخمي    1.000.000 ألمر السيد قاسم محمد العميوي دفعة من قيمة عقار فرع دمشق 56 سحب نقدي  1311/,31/3
 124167-18203بنك بيمو السعودي الفرنسي   WITHD CHK/MHD NOURI SH 4.500.000/2110157 دفعة من قيمة عقار /فرع دمشق  13/1311/,3
 124167-18203بنك بيمو السعودي الفرنسي   WITHD CHK/MHD SHAROUR 1.500.000/2110160 دفعة من قيمة عقار فرع دمشق  34/13/1311
 124167-18203بنك بيمو السعودي الفرنسي   WITHD CHK/MHD NOURI SH 4.500.000/2110158 دفعة من قيمة عقار فرع دمشق  13/13/1311
 124167-18203بنك بيمو السعودي الفرنسي   WITHD CHK/MOHAMAD NOUR 1.700.000/2110165 عقار فرع دمشق  دفعة من قيمة 13/11/1311
   20.200.000 المجمـــوع  
     

ريخ دون تصفية لتا 1313ومن ثم إلى عام  1311وتم تدويرىا لعام  13/11/1311ولغاية  13/0/1311الفترة من  1311تم صرف ىظه المبالر خالل عام 
33/4/1313 
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 30/9/2013كشف حساب سمف طمبيات المعكرونة + الماكرونة + طون موقوفة بتاريخ  - 21
 الحساب المقابـل دائن  مدين  الحسـاب التاريخ 

 0031777-18212 بنك سورية والخمي    15.000.000 ألمر محمد نوري 46 سحب نقدي  13/33/1311
 023845461-18209بنك عودة /  4.000.000 052691 شيك رقم  1311/,10/3
 0031777-18212بنك سورية والخمي /  6.000.000 ألمر السيد قاسم محمد العميوي 47سحب نقدي  31/30/1311
 02384561-1829بنك عودة /  1.400.000 052692 شيك رقم  31/30/1311
 0031777-18212نك سورية والخمي /ب  3.600.000 ألمر السيد قاسم محمد العميوي 57 سحب نقدي  1311/,31/3
 003777-18212بنك سورية والخمي /  5.000.000 ألمر السيد سامي عمي سميمان  123سحب نقدي  33/1311/,1
 مورديـن 7.000.000  2614استرداد من قيمة سمف المشتريات امر قبض  10/34/1311
 مورديـن  8.000.000  2615 استرداد قيمة سمف مشتريات أمر قبض  12/34/1311
 003777-18212بنك سورية والخمي /  6.000.000 ألمر السيد محمد نوري شحرور 131سحب نقدي  31/13/1311
 003777-18212بنك سورية والخمي /  4.500.000 محمد نوري شحرور 132سحب نقدي  11/13/1311
 023845461-18209 بنك عودة /  XXXX  052695  3.300.000 شيك رقم  11/11/1311
 003777-18212بنك سورية والخمي /  1.000.000 ألمر محمد نوري شحرور 155 سحب نقدي  11/31/1311
13/31/1311 2110190/WITHD CHK/MHD NOURI SH  1.000.000   124167-18203 بنك بيمو السعودي الفرنسي 
  15.000.000 50.800.000 المجمــوع  
   35.800.000 الرصيد النيائي  

 البيــــــان                            المبمــغ / ل.س
 1311دون تصفية تم تدويرىا لعام  11/11/1311ولغاية  13/3/1311الفترة من  1311سمف مصروفة عام    33ر333ر333
   1311سمف مصروفة بشير شباط   1ر333ر333
 دون تصفية  30/9/2013ل.س   المجموع رصيد  35ر800ر000
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 قرير التدقيق والمالحظات والمقترحات والتوصيات ت

 عن الحسابات والقوائم المالية 
 30/9/2013ولغاية  1/1/2013الفترة لشركة ماس لمتوزيع عن 

 
نبين فيما يمي أىم المالحظات التي رأينا من المناسـب ظكرىـا مـو المقترحـات والتوصـيات وفقـًا لمـا  
 يمي: 
 تحصيل الديون وسمف المشتريات:في الدعاوى القضائية و  –أواًل 
متابعــة الــدعوى المقامــة عمــى الســيد حســن فــراس طــالس /رئــيس مجمــس اإلدارة/ وتزويــد نؤكــد عمــى  –آ 

/ فــي البيانــات الماليــة  حيــث 14وفــق المشــار إليــو باإليضــاح رقــم / المحــامي بالمبــالر المترتبــة عميــو
مـــو تنفيـــظ  33/4/1313.س بتـــاريخ ( ل,33,2333,,بمغـــت الظمـــة المترتبـــة عمـــى المـــظكور مبمـــر )

الحجز عمى أموالو المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لمتسديد بما في ظلك األسيم الممموكة من قبمـو لـدى 
%( مــن الظمــة 3,( ل.س والتــي تعــادل حــوالي )3330333333شــركة مــاس لمتوزيــو والبــالر قيمتيــا )

 المالية المترتبة عمى السيد حسن فراس طالس. 

اإليعاز إلى محامي الشركة بمتابعة كافة الدعاوى المقامة مـن أو عمـى الشـركة فـي عمى  نؤكد –ب 
كافـــة مراحميـــا القضـــائية واإلســـراع فـــي فصـــميا لصـــالح الشـــركة كممـــا أمكـــن ظلـــك  والعمـــل عمـــى 

( ل.س والمتخـظ ليـا 1333,3220,مـو المتابعـة والبـالر مجموعيـا )تحصيل كافة الديون والـظمم 
 ة( ل.س  مــو اإلســراع فــي تصــفية الســمف233213344يميا مبمــر )صــبتح مؤونــة ديــون مشــكوك

( 133333333فــول الروابــي والبالغــة )عمــى حســاب شــراء وائــل نصــوح البوشــي الممنوحــة لمســيد 
 . 33/4/1313ل.س بتاريخ 

التسـديد حفاظـًا  العمل عمى إقامة الدعاوى الجزائية بحق المتعاممين مو الشركة والمتوقفين عـن –ج 
   ومنيم عمى سبيل المثال ال الحصر: حقوق الشركةعمى 

وغيـر مسـددة حتـى  1311( ل.س مدورة مـن عـام 4313411فيد زينب الظمة البالغة )الزبون  -
 .33/4/1313تاريخ 
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ودون  1311( ل.س مـدورة مـن عـام 4,,4033مجمـو االدلبي/الشـعار البالغـة )وكظلك ظمـة   -
 .33/4/1313تسديد حتى تاريخ 

ـــر الحبيـــبمـــة وكـــظلك ظ - ودون  1311( ل.س مـــدورة مـــن عـــام 4113103البالغـــة ) محمـــد خي
 .33/4/1313تسديد حتى تاريخ 

ودون تســديد حتــى  1311( ل.س مــدورة مــن عــام 243,33,باســم البــرم البالغــة )وكــظلك ظمــة  -
 . 33/4/1313تاريخ 

وغيـر مسـددة  1311ل.س مـدورة مـن عـام  (04,31,0ماركتنا/الميرمون البالغـة )وكظلك ظمة  -
 . 33/4/1313حتى تاريخ 

 المسروقــــات:  –ثانيًا 
الحاصــمة خــالل الفتــرة مــن ضــرورة تنظــيم ضــبوط الشــرطة الالزمــة بمســروقات الشــركة نؤكــد عمــى  

( ل.س والمســـــــجمة بـــــــالقيود خســـــــائر 311433,1,والبـــــــالر قيمتيـــــــا ) 33/4/1313ولغايـــــــة   1/1/1313
عنيـا لـدى شـركات التـ مين فـي حـال التـ مين عـن ىـظه البضـائو استثنائية غير عادية  مو طمب التعويض 

  إضـافة حمـب / حسـب واقـو الحـال –دمشق ريف المسروقة  أو طمب التعويض عنيا لدى المحافظات / 
 إلى إعالم الدوائر المالية بظلك. 

 تعديل قيمــة السيم: –ثالثًا 
ائة ليرة سورية الغير بـداًل مـن / ل.س م133تعديل قيمة السيم الواحد  بحيث تصبح /نؤكد عمى  

/ مـــن قـــانون الشـــركات الصـــادر 41/ ل.س مـــو تعـــديل عـــدد األســـيم وظلـــك انســـجامًا مـــو المـــادة /033/
الممموكـة ويستتبو ظلك تعديل قيمة السيم وعدد األسيم  1/1311/,1/ تاريخ 14بالمرسوم التشريعي رقم /

  وكــظلك تعــديل قيمــة الســيم وعــدد األســيم % مــن رأس المــال4,ونســبتيا  مــن قبــل المســاىمين المؤسســين
% من رأس المال وظلك في سـجالت 01لباقي المساىمين عمى األسيم المطروحة عمى االكتتاب ونسبتيا 

 وقيود الشركة.
  

 األرباح المرحمة والموزعــــة: –رابعًا 
( ل.س   وبمغــــــــت قيمــــــــة األربــــــــاح الموزعـــــــــة ,,13311131بمغــــــــت قيمــــــــة األربــــــــاح المرحمـــــــــة ) 

بيــان اســتحقاقات المســاىمين الــظين لــم يقبضــوا األربــاح المقــرر توزيعيــا نؤكــد عمــى ( ل.س  13334,3,,)
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عــداد قائمــة تفصــيمية ب ســمائيم مــو مبــالر األربــاح العائــدة لكــل مــنيم وتنزيميــا مــن  مــن األربــاح المرحمــة وا 
رتبــة عمــى الشــركة تجــاه األربــاح المرحمــة وقيــدىا بحســاب دائنــو توزيــو األربــاح نظــرًا لكونيــا اســتحقاقات مت

 ىؤالء المساىمين الظين لم يقبضوا استحقاقيم من األرباح المقرر توزيعيا من قبل الييئة العامة لمشركة. 
 اإليـرادات وتكمفة المبيعات: –خامسًا 

ل.س نــت  عنيــا (3233,213333مبمــر ) 33/4/1313ولغايــة  1/1/1313الفتــرة مــن بمغــت مبيعــات  -
( ل.س  1431213031  كمـــا أن مصـــاريف الفتـــرة بمغـــت )( ل.س3,3201,731ربـــح مجمـــل قـــدره )

( ل .س   وبعــد 1030333114الفتــرة المــظكورة مبمــر )وبــظلك يكــون ربــح النشــاط التجــاري لمشــركة عــن 
( ل.س   وتنزيل الضريبة وفق 311433,1,)تنزيل قيمة الخسائر غير العادية/ بضائو مسروقة مبمر 

الفتــرة مــن وعــن ( ل.س  يكــون الــربح الصــافي بعــد ظلــك 133133144ة )ظمــة الــدوائر الماليــة البالغــأن
ويعتبـــــر الـــــربح المحقـــــق عـــــن الفتـــــرة ( ل.س 430,330,4مبمـــــر ) 33/4/1313ولغايـــــة  1/1/1313

 المظكورة مقبول في ظل الظروف الراىنة. 

 األمــوال الجاىـــزة: –سادسًا 
 ( ل.س وتفصيميا التالي: 1333113,13مبمر )  33/4/1313بمغت األموال الجاىزة بتاريخ  

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبمغ /ل.س
 الصناديق  3,,331333

 المصارف  12321,3013
 المجموع  13341331,3

 أوراق + شيكات برسم الدفو (3,30,3,) -
 30/9/2013مجموع األموال الجاىزة بتاريخ  2023112620

 ( ل.س3,,331333لر الصناديق)ما يمي تفاصيل مباوفي
 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبمغ /ل.س 

 صندوق فرع حمب  043430,
 صندوق فرع دمشق  2,33,00

 صندوق المساىمين /دفعات نقدية لممساىمين  133333333
 33/4/1313المجموع بتاريخ  3,,331333
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يداع ما يزيد عن السقف المحدد لمصندوق  بضرورة تحديد سقف لصندوقي دمشق نوصي  وحمب وا 
 .في المصرف

 حقوق الممكية / المساىمين: –سابعًا  
مفصمة كما  ( ل.س 133313,3443ر )مبم 33/4/1313بمغت حقوق الممكية /المساىمين / بتاريخ 

 يمـي: 
 البيــان المبمغ ل.س
 33/4/1313رأس المال المدفوع  31313310,,1

 33/4/1313رباح المرحمة لغاية األ 720732286
 االحتياطي القانوني  133113313
 بعد اقتطاع ضريبة الدخل  33/4/1313إلى  1/1/1313الربح الصافي عن الفترة من  430,330,4

   30/9/2013مجموع حقوق الممكية /المساىمين بتاريخ  18321362990

( 133313,3443مبمـر ) 33/4/1313يخ وفق ما تقدم فقد بمغت حقوق الممكية / المساىمين بتـار 
ن الــربح المحقــق بعــد اقتطــاع ضــريبة الــدخل عــ ( ل.س 430,330,4ن الفتــرة المــظكورة والبــالر )ل.س   وا 

والظــروف الراىنــة لناحيــة التســويق وتنقــل المنــدوبين وبســبب يعتبــر مقبــواًل فــي ظــل الظــروف االقتصــادية 
 س.ل.(311433,1,سروقة البالر قيمتيا )البضائو الم
 مراقــــــــــــب الحسابــــــــــــات                     ,1/131/ 10دمشق في
 محمـود رنكــــــــو                     

 




