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 المعمومات الماليـة  
 لشركة ماس لمتوزيع المساىمة المغفمة العامة

  03/6/3201ولغاية  1/1/3201عن الفترة من 
  

نبػػيف فيمػػا يمػػي ممخصػػان لممعمكمػػات الماليػػة لمشػػركة كأسػػس اإلعػػداد كالسياسػػات المحاسػػبية العامػػة 
 المطبقة:

 التعريف بالشركة: -أواًل 

كفقػػان  1338نيسػػاف  11: ىػػي شػػركة مسػػاىمة مغفمػػة عامػػة ت سسػػت فػػي شــركة مــاس لمتوزيــع -آ 
ألحكػػػاـ قػػػانكف التجػػػارة السػػػكرم كقػػػانكف ىيئػػػة األكراؽ كاألسػػػكاؽ الماليػػػة السػػػكرية  كمػػػا سػػػجمت فػػػي 

 .13/13/1338تاريخ  3113السجؿ التجارم لمحافظة ريؼ دمشؽ تحت رقـ 
كشػػػػراء كبيػػػػ  كتكزيػػػػ  المػػػػكاد الغمائيػػػػة فػػػػي كافػػػػة المحافظػػػػات  التجػػػػارة العامػػػػة غايــــة الشــــركة: -ب 

 كاالستيراد كالتصدير لكافة المكاد المسمكح بيا قانكنان. 
  كليػػا فػػرع فػػي حمػػب كفػػر 184/3فػػي ريػػؼ دمشػػؽ  حػػكش بػػالس  عقػػار رقػػـ  مركــز الشــركة: -ج 

محضر رقػـ  - جانب شركة أكغاريت الدكائية -مفرؽ اإلطفائية بالقرب مف مكتب النكرس  -داعؿ 
 / كفر داعؿ. 1381

 1338/,/11خمػػس كعشػػركف سػػنة تبػػدأ مػػف تػػاريخ اإلعػػالف عػػف ت سيسػػيا فػػي  مــدة الشــركة: -د 
 كيجكز تمديدىا لمدد أخرل تجدد بقرار مف الييئة العامة لمشركاء. 

كملػػػػػػػؾ كفقػػػػػػػان لكتابيػػػػػػػا رقػػػػػػػـ  1/1/1333باشػػػػػػػرت الشػػػػػػػركة أعماليػػػػػػػا التجاريػػػػػػػة فػػػػػػػي  المباشـــــــرة: -ىــــــــ 
المكجو إلى ىيئة األكراؽ كاألسكاؽ المالية السكرية كبملؾ تعتبر  1333/,/,1/ؼ.ق/ بتاريخ /ـ.ث13,3
 السنة األكلى لممارسة الشركة أعماليا التجارية.  1333سنة 

 المؤسسون ورأس المال: -ثانيًا 
(ؿ.س مكزعػة 3138133333% مف رأس ماؿ الشػركة  بمػا يعػادؿ )4,اكتتب المؤسسكف بنسبة  -

 (ؿ.س.133/ سيمان قيمة السيـ الكاحد )1813133عمى /
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/سػػػيما 1833133زيػػػ  المسػػاىمة المغفمػػػة تػػـ طػػػرح /بعػػد المكافقػػػة عمػػى ت سػػػيس شػػركة مػػػاس لمتك  -
(/ـ الصادر عف ىيئة األكراؽ كاألسكاؽ المالية السكرية 11عمى االكتتاب العاـ كفؽ القرار رقـ )

ة بمكافقػػػػة مػػػػف ىيئػػػػة األكراؽ حيػػػػث تػػػػـ االكتتػػػػاب عمػػػػى بػػػػاقي أسػػػػيـ الشػػػػرك 4/3/1338بتػػػػاريخ 
 .8/13/1338ؼ.ـ بتاريخ -/ص 1313كاألسكاؽ المالية السكرية بمكجب الكتاب رقـ 

(ؿ.س كقػػػد 133/ سػػػيـ قيمػػػة السػػػيـ )3133333( ؿ.س /18133333333رأس مػػػاؿ الشػػػركة )  -
ؿ (ؿ.س كيكػػكف رأس المػػا11,31313311) 31/11/1311مسػػدد حتػػى تػػاريخ بمػػر رأس المػػاؿ ال
لمرحمػػػػػػة  مبمػػػػػػر ؿ.س   كقػػػػػػد بمغػػػػػػت األربػػػػػػاح ا(1338433181لتاريخػػػػػػو مبمػػػػػػر )غيػػػػػػر المسػػػػػػدد 

ليصبح بعدىا رصػيد األربػاح منيا ( ؿ.س 131333413( ؿ.س تـ تكزي  مبمر )13311131,1)
/ مػػف 41(ؿ.س. مشػػيريف إلػػى نػػص المػػادة /833833131مبمػػر ) 33/1/1313المرحمػػة بتػػاريخ 

التػي حػددت القيمػة  1/1311/,1/ تػاريخ 14/ قانكف الشركات الصادر بالمرسػـك التشػريعي رقػـ
االسػػمية لمسػػيـ الكاحػػد بمائػػة ليػػرة سػػكرية فقػػط كعمػػى جميػػ  الشػػركات المسػػاىمة المغفمػػة تكفيػػؽ 
أكضػػاعيا فيمػػا يخػػص ملػػؾ خػػالؿ سػػنتيف مػػف تػػاريخ نفػػام ىػػما المرسػػـك التشػػريعي الػػمم ىػػك مػػف 

 تاريخ صدكره كنكصي ب ف يتـ التعديؿ كالتنفيم لما تقدـ. 
 إدارة الشركة:  -لثًا ثا
يتػػكلى إدارة الشػػركة مجمػػس إدارة مؤلػػؼ مػػف سػػبعة أعضػػاء تنتخػػبيـ الييئػػة العامػػة بالتصػػكيت السػػرم  -

كلمدة عاميف قابمة لمتجديد  كقد تـ انتخاب مجمس اإلدارة األكؿ مف قبػؿ الييئػة العامػة الت سيسػية كفقػان 
 / مف النظاـ األساسي لمشركة. 18لممادة رقـ /

قي  عػف الشػركة فػي كافػة األمػكر اإلداريػة كالماليػة كالتجاريػة كالحقكقيػة بمػا فػي ملػؾ صػككؾ حؽ التك   -
 التفكيض كتحريؾ الحسابات لرئيس مجمس اإلدارة كلنائب رئيس مجمس اإلدارة منفرديف. 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية العامة المطبقة: -رابعًا 

 كفقان لممعايير المحاسبية الدكلية.  1313/ 33/1ىي في تـ إعداد القكائـ البيانات المالية كما  -
تػـ إعػداد القػكائـ الماليػة النيائيػػة كفقػان لمبػدأ التكمفػة التاريخيػػة  كتشػمؿ األرصػػدة كالنتػائ  العائػػدة   -

 لكؿ مف المركز الرئيسي بدمشؽ كفرع حمب. 
خػالؿ  31/11/1333 تـ تحميؿ نفقات الت سػيس بالكامػؿ عمػى نتػائ  الػدكرة الماليػة المنتييػة فػي -

 .33الفترة تطبيقان لمعيار المحاسبة الدكلي 



8 
 

يػتـ تقيػػيـ المخػػزكف بالتكمفػػة أك صػػافي القيمػػة المتكقػػ  تحقيقيػػا أييمػػا أقػػؿ كتشػػمؿ التكمفػػة: تكمفػػة   -
الشراء مضافان إلييا المصركفات المتكبدة عمى المكاد كالرسػـك الجمركيػة عنػد االسػتيراد كتكػاليؼ 

 النقؿ. 
المخصصػػات إما تبػػيف كجػػكد أم التػػزاـ مترتػػب عمػػى الشػػركة بشػػكؿ قػػانكني أك متكقػػ  يػػتـ إثبػػات  -

 ناجـ عف حدث سابؽ كأف تكمفة مثؿ ىما االلتزاـ يمكف قياسيا بشكؿ مكثكؽ.
يتـ االعتراؼ باإليراد عندما يرجح أف يعكد بمناف  اقتصادية عمى الشركة  كما يتـ قيػاس اإليػراد  -

 ستمـ منزالن منو أية حسكمات. بالقيمة العادلة لممقابؿ الم
يتـ إثبػات المطمكبػات لممبػالر المسػتحقة السػداد فػي المسػتقبؿ لممػكاد أك الخػدمات المسػتممة سػكاء  -

 تمت أك لـ تتـ المطالبة بيا مف قبؿ المكرد. 
 يتـ إظيار القكائـ المالية بالميرة السكرية كىي العممة الكطنية لمبالد.  -
 

 مراقــب الحسابـات        14/11/1313دمشؽ في 
محمود رنكـو                   
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   30/6/2013ولغاية  1/1/2013جدول اهتالك الموجودات الثابتة من   - 1
 

قيمة األصل في نهاية  أصول مسروقة أصول جديدة قيمة األصل في بداية العام األصل
 العام

 صافي قيمة األصل ة العامم.أ. نهاي م.أ.أصول مسروقة قيمة االهتالك م.أ.بداية العام
30/6/2013 

 13,313833 ,131813,4 - 1333118 131333418 131813131 - 143333 131113131 أثــاث
 1133131 1131,1, - 13133, 3813333 43,3831 - 813313 3133331 إمجايل األجهزة اإللكرتونية 

 133313333 133133443 - 1113111 4383834 133113313 - - 133113313 إمجايل املعدات والتجهيزات 
 ,118311 1333313 - 1,3311 1313111 483118, - - 483118, إمجايل برامج
 11,3883 13313331,3 - 133813,41 11311331,3 13381,3413 - - 13381,3413 إمجايل بناء

 131413484 131113111 - 1,83411 1311,3331 ,,11341431 - - ,,11341431 إمجايل وسائل النقل
 ,131313 183,11 - 33333 43,11, 1133333 - - 1133333 إمجايل اآلالت

 1095489466 2297679864  293529626 2094159237 3393169330  949850 3392219480 المجمـوع
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 :30/6/2013عقارات قيد الشراء  – 3                                        :السمعي المخــزون - 2
القيمة  اسـم المـادة

31/12/2012 
القيمة 

30/6/2013 
 البيـــــــان  المبمغ ل.س  

عقار فرع دمشؽ/عادؿ أكت /سجمت ممة  13313333333 138143311 331313313 مادة المرتديال
عمى رئيس مجمس اإلدارة حسف فراس 

 طالس 
 31,3331 331333383 مادة التكنا كالسرديف

 1133111 13,11 مادة الجبنػة
 شراء عقار بدمشؽ مقابؿ تحصيؿ ديكف 131333333 133113111 131133333 مادة شام

 30/6/2013المجموع  2194004000 133313411 113118 مادة معكركنة
  ,14311,313 33,13331, ككنسركة حبكب كبقكليات
 30/6/2013سمف لدى الغير  – 4 8333141 4113133 بندكرة + كاتشب كمايكنيز

سمفة ت ميف ككالة )عقد تكزي  حصرم(  133333333 113331 113331 تكفي مادة سكاكػر
م  شركة الجكالف لتصني  المحـك لمنت  

 مرتديال /سكمر/
 143311 43338, مادة البف 

 133333 33131, مربى الجبؿ األخضر )خيرات عربيف (
 1313سمؼ مشتريات شادم قمبقجي عاـ 4,804,120 83813 133,13, مكاد مختمفة )تجريبية(

سمؼ مشتريات رئيس مجمس اإلدارة  3133333333 143333 143333 مكاد لمعػركض
حسف فراس طالس)طكف  معكركنة  

 الماكركنة(
 VIP 13433 13433 منظفات 

 338 4, مادة شكككال + بسككيت 
رئيس مجمس االدارة حسف فراس  سمفة بيد 1333333 31183341, - حفاضات أطفاؿ  

 - 1,13334 مكاد غير جردية  طالس
 كائؿ نصكح البكش/فكؿ الركابي/ (1113333)   

 30/6/2013المجموع  5099499120 4197079761 1498539997 المجمـوع
 

 30/6/2013 31/12/2012 البيـــان
   عقارات قيد الشـراء: - 3

 113,333333 113,333333 راءعقارات قيد الش            
   
 30/6/2013 31/12/2012 موجودات أخرى  - 4

 1334,43113 1341,3833, سمؼ لدل الغير
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 :المدينـون - 5
 : يتككف رصيد المدينيف مف 

 البيــان
30 /6/ 2013 

 القيمـة
 2012كانون األول  31

 القيمة

 - 1834113314 زبائن مجلس اإلدارة 

 113,813434 ,13488333 زبائن فرع دمشق

 1311131,8 (,3,3311) والمحافظات  زبائن فرع حلب

 434113131 4133333 الوكـالء

 13,3331 4183,81 ذمم المندوبٌن 

 1313131 4113133 مدٌنون مختلفون 

 3113333 3113331 التأمٌنات والسلف

 1331,33838 1,31333311 أرصدة زبائن مشكوك بتحصٌلها 

 331113113 134343813 ائن متوقفة عن الدفعأرصدة زب

 4097229814 4192149316 المجمـوع 

 (833813344)- (833813344)- مخصص دٌون مشكوك بتحصٌلها 

 3298509415 3393419917 الرصيـــد

 
 مصاريف مدفوعة مقدمًا: - 6

 يتككف رصيد المدفكع مقدمان مف:  
 البيــان

30 /6/ 2013 
 القيمـة

 2012ن األول / كانو31
 القيمة

 3333333 3813333 اٌجـار بنـاء

 1313333 3381,,1 مصارٌف سٌارات مدفوعة مقدما  

 113,13 - تأمٌـن صحً

 5719753 5199375 المجمـوع 

 األمـوال الجاىـزة: - 7
 يتككف رصيد األمكاؿ الجاىزة في الميزانية مما يمي: 

 2013 /6/ 30 البيــان
 القيمـة

 2012ألول  /كانون ا31
 القيمة

 693149925 295009080 الصناديـــق

 3,,,133383 3,,1133833 بنك بٌمو السعودي الفرنسً

 131,13131 131,13131 بنك سورٌة الدولً اإلسالمً

 14 14 بٌمو دوالر حواالت

 ,1 ,1 مصرف بٌمو $

 ,3 ,3 مصرف بٌمو ٌورو 

 1133431 1133431 مصرف عودة 

 3113331 3113331 لٌجبنك سورٌة والخ

 338 338 بنك سورٌة والخلٌج ٌورو

 1,3111 1,3111 المصرف العقاري 

 (13131,3)- (13131,3)- أورق + شٌكات برسم الدفع 

 - 1,3111 دوالربنك بٌمو )غزال وبدرة( 

 11313,3383 134113333 31,313رقم بنك بٌمو)بدره وغزال( 

 - 131833333 حواالت بٌن الفروع 

 4996099777 2394409097 إجمالي األموال الجاهزة 
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 الدائنـــــــون: – 8
 إجمالي 31/12/2012 إجمالي 30/6/2013 البيـــــــــــــــــــان

 13133, (3133113) المػػػػػكردكف 
 (3313133) (3313133) دائنػػػػكف متنكعػػػػكف 

 (3399427) (191919843) المجمـــــــوع 
 
 ة دخل أرباح مؤجمــــة:ضريب – 9

 إجمالي 31/12/2012 إجمالي 30/6/2013 البيـــــــــــــــــــان
 ,341331 1333131,1 ضريبة أرباح مؤجمة  

 مصاريف مستحقة : – 10
 إجمالي 31/12/2012 إجمالي 30/6/2013 البيـــــــــــــــــــان

 1133113 _ ت مينات اجتماعية 
 13,3333 133181, ألجكرضريبة دخؿ الركاتب كا

 11431,1 1413331 عمكالت مستحقة 
 1333333 1333333 حسكمات نقدية مستحقة 

 1333333 1813333 أتعاب مكتب التدقيؽ/مستحؽ 
 1113333 _ مكافآت المدراء مف صافي الربح مستحقة 

 113333 - أتعاب مكتب المحاماة مستحقة 
 - 1113431 ركاتب مستحقة 

 194049598 191439385 مصاريف المستحقة إجمالي ال
 

 حقـوق الممكيــــة : – 11
 البيــــــــــــــــــــــان  المبمغ ل.س 
 33/1/1313رأس الماؿ المدفكع   11,31313311

 33/1/1313األرباح المرحمة لغاية  833833131
 33/1/1313االحتياطي القانكني  رصيد  133113313
بعد اقتطاع  33/1/1313إلى  1/1/113صافي عف الفترة مف الربح ال 38133318,

 ضريبة الدخؿ
 30/6/2013مجموع حقوق الممكية/المساىمين بتاريخ  17893099478
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 واالىتالكات: والتسويقية المصاريف اإلدارية - 12
 

 
 30/6/2013 30/6/2012 كافـــة الفــــــــــــــــروع 

 رصيد مدين  مدين رصيد  اسم الحساب رمز الحساب
 13381,3133 1331383,13 المصاريؼ 3

 ,133833,1 433333333 المصاريؼ اإلدارية  31
 31,33334, 13,113111 األجػكر 311

 331433488 131143143 الركاتب كاألجكر النقدية 3111
 383333 113333 %1تعكيضات أخرل + مكافآت  31111
 88, 331 فركقات تقريب جداكؿ الركاتب 31111
 33333 133113 مكافآت العامميػف  31113
 395039500 595449591 إجمالي رواتب شركة ماس 31114

 ,111333 133313413 ركاتب شركة ماس المساىمة فرع حمب  3111,1
 1334331,1 131383883 ركاتب شركة ماس المساىمة فرع دمشؽ  3111,1
 131,375 1133433 راتب المدير العػاـ  3111,3
 4,3333, 3,3133, راتب المدير المالي ,,3111
 143333, 133133, راتب مدير فرع حمب 3111,1
 - 113333, راتب مدير فرع دمشؽ  3111,1

 799790 19225 مزايـا عينية 3112
 - - العالج )الطبابة( 31111
 843843 111 مكاصالت العامميف  31111
 - 833 كجبات طعاـ لعماؿ اإلضافي 31113
 - - بدؿ اجازات غير مستخدمة ,3111
 1,31,1, ,831383 مساىمة المؤسسة بالت مينات االجتماعية  3113
 297359415 392819733 مصاريف عموميـة  312

 1313113 1133318 مصاريؼ عمكمية سمعية  3111
 113113 83111 عدد كأدكات مستيمكة )مكتبية كغير مكتبية( 31111
 1,3131 413133 ية كمطبكعات قرطاس 31111
 - 83333 صياري  -مصاريؼ مياه  31113
 413111 113331 مكاد تنظيؼ كبكفيػو  ,3111
 193729485 192739344 مصاريف عمومية خدميـة 3122

 1133133 1333333 أتعاب مكتب المحاماة  311131
 1333334 143111 أتعاب كمكافآت مكظفيف خارجيف  311131
 1113333 1113333 أتعاب مكتب التدقيؽ / السيد عكني زكية  311133
 1,3813 33483, انترنت  ,31113
 4,3833 1113313 صيانة بناء كمعدات كأجيزة  311138
 4,3833 1113313 كيربػػاء 311133
 1183113 1333,1 مكبايػؿ  111134
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 133133 1,13111 ىاتػؼ أرضي  311113
 1,31,3, 11,955 أجػكر حكاالت  111111
 - 13133,3 مصاريؼ نشر ميزانيات  311111
 333411 13,13, مكبايؿ المدير العاـ  311113
 1133131 1883131 ت ميف صحي لممكظفيف  ,31111

 9869895 9809973 مصاريف عمومية متنوعـة  3123
 - ,1311 الفكائد المدينػة 111333
 8113333 1133331 إيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات  ,31133

 8113333 1133331 إيجارات أراضي كمبانػػػي 31133,1
عانات لمغير  311331  - 133 تبرعات كا 
 - - رسـك كضرائب متنكعة  311338
 133113 1338,1 عمكالت كمصاريؼ مصرفيػة  311311
 - - مصاريؼ خاصة بمجمس اإلدارة  311311
 - 13133 مصاريؼ ضيافػة  311313
 1343131 1,33843 صاريؼ متفرقػة م ,31131
 - 1113,33 مصاريؼ خاصة باجتماع الييئة العامة  311311
 --- - فركقات جرد مستكدع  311318
 133,3 133133 مصاريؼ إداريػة أخرل  311313
قامة  312320  - 629620 نقل وانتقال + ميمات سفر وا 

 - 133433 رع حمبنقؿ كانتقاؿ + ميمات سفر اقامة لمكظفيف ف 3113131
 - 113383 ميمات سفر المدير العاـ + إقامة  3113131
 - 113313 ميمات سفر المدير المالي م  إقامة  3113133
 - - ميمات سفر مدير فرع حمب م  إقامة  ,311313
 - - ميمات سفر مدير فرع دمشؽ م  إقامة  3113131
 - 13333 فرع دمشؽ نقؿ كانتقاؿ+ ميمات سفر إقامة لمكظفيف 3113131
 -  - 338 تسكية أرصدة الزبائف م  مراكز الكمؼ 311311

 1949425 2539865 مصاريف سيارات  3124
 413833 133113 مصاريؼ سيارة اكػكرد 311,1
 - 1113133 مصاريؼ سيارة سكزككي 311,1
 433811 133111 مصاريؼ سيارة شانػا 311,1

 ,54,,4,54 797879735 مصاريف تسويقيـة 32
 197989004 393369352 إجمالـي الحسومات  3201

 ,13843333 8,3313, حسكمات ككػالء 31311
 - 1313131 حسكمات نقدية متنكعة 31311
 - ,1,83,1 حسكمات مكالت + جمعيات كفؽ العقكد 31313
 - 131333313 حسكمات تجار كفؽ العقكد ,3131
 - 13811, عالقات عامة  مصاريؼ تسكيقية )دعاية كاعالف( 3131
 - 133133831 عمكالت مبيعػات  3133

 84,3,41 333134, عمكالت مبيعات لمندكبيف كمشرفيف فرع دمشؽ  31331
 1343331 4833343 عمكالت مبيعات لمندكبيف كمشرفيف فرع حمب  31331
 1133333 1,33333 عمكلة مبيعات المدير العاـ  31333
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 1333333 1333333 ير فرع حمب عمكلة مبيعات مد ,3133
 - 1333333 عمكلة مبيعات مدير فرع دمشؽ  31331
 ---- - مصاريؼ تسكيقية متنكعة  ,313
 13333 313113 مصاريؼ نقؿ مبيعات  3131
 133333 113131 مكافآت لممندكبيف عمى المبيعات  3138
 133113341 131133418 مصاريؼ سيارات البي  كالتكزي   3133
 3133,,1 1813413 ترسيـ كت ميف لمسيارات  3134
 - 1138,3 مصاريؼ تغميؼ ) عركض(  3111
 - - اجػار رفػكؼ  3111
 - - مصاريؼ تسكيقية ايجارات )اقامة(  3113

 293529627 390559328 اىتالكـــات  33
 13138, 1,3111 %13قسط استيالؾ أجيزة اإللكتركنية  3331
 1333118 1333111 ثػاثقسط استيالؾ األ 3331
 1,3318 133318 قسط استيالؾ البرامػ  3333
 1,3318 ,118331 %13قسط استيالؾ المعدات كالتجييزات  ,333
 1,83411 133383831 %13قسط استيالؾ مباني  3331
 1,83411 133383831 %13قسط استيالؾ كسائؿ النقؿ  3333
 33333 33333 قسط استيالؾ آالت  3334

 590699920 6059525 باح و)خسائر( غير عادية ر أ 
 133143413 1313111 بضائ  مسركقة  311311

 
 خسائر غير عادية /استثنائية/: – 12

 30/6/2013 30/6/2012 البيـــــــــــــــــــان
 131143413 1313111 بضائ  مسركقة /فرع حمب 

 131333333 - بضائ  مسركقة / فرع دمشؽ 
 590699920 6059525 ل.س المجموع / 
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 المبيعات وتكمفة المبيعات والربح المجمـل: – 13
 

 اسم المادة
 30/6/212ولغاية  1/1/2012اعتبارًا من  30/6/2013ولغاية  1/1/2013اعتبارًا من 

 الربح  كمفة المبيعات  المبيعات  مجمل الربح  المبيعات  كمفة المبيعات 
524,821,15 مادة المرتدٌال

6 
551,125,11

6 
55,811,641 515,615,656 44,182,128 52,651,811 

 8,121,185 54,451,281 26,811,421 5,551,888 55,562,186 24,115,282 مادة التونا والسردٌن 

 2,515,526 58,241,841 56,545,151 5,158,151 51,545,455 58,566,454 مادة الجبنـة 

 554,115 125,825 682,285 5,541,811 58,121,824 55,181,522 مادة الشــاي

 2,581,228 1,121,822 8,511,686 - 521,218 28,511 588,816 مادة معكرونة 

 811,128 2,111,814 5,586,258 8,815,521 21,254,556 28,886,816 كونسروة حبوب وبقولٌات 

 244,246 5,158,851 5,282,611 544,221 2,148,454 5,611,611 بندورة + كاتشب وماٌونٌز

 - 585,158 556,141 - 1,455 - - - مادة سكاكر توفً

 214,518 866,824 5,128,441 1,661 51,611 21,181 مادة البـــن 

 األخضر مربى الجبل 
 )خٌرات عربٌن(

51,281 58,861 8,841 154,154 816,115 62,568 

 - 88,446 862,421 548,185 - - - زٌت الزٌتون

 51,211 518,155 581,558 - - - ة + طحٌنة )شركة الزند(حالو

 - 5,852 55,222 8,811 - - - دبس رمان + خل التفاح 

 25,561 216,125 558,544 55,484 811,288 856,826 مواد مختلفة ) تجرٌبٌة (

  - 616 511,522 581,856 - - - للعــروض مواد 

 VIP - - - 81,552 82,841 28,185منظفات 

 515,164 5,514,852 5,511,111 - -- - مواد سلة رمضان 

  - 551,811 558,561 - 55,215 - - - مواد تجرٌبٌة 

 - - - 5,181 548,228 541,648 مادة شوكوال + بسكوٌت 

 - - - 554,451 5,181,216 5,881,515 حفاضات أطفال 

255,182,15 المجمــــوع 
1 

251,155,82
4 

28,814,111 565,885,211 551,215,21
8 

26,545,114 
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 اإليــــرات المختمفـــــة:  -14
 القيمة 30/6/2012 القيمة30/6/2013 البيــان

 133,4, - فكائد دائنػة 
 3383318 - فركقات صرؼ عمالت 

 - - إيرادات متفرقة 
 1113413 - إيرادات مف سنكات سابقة 

 5129326 - المجموع 
 

 الضريبـة: صافي الربح قبل - 15
 

 القيمة 30/6/2012 القيمة30/6/2013 البيــان
 131113311 1383,3384 الربح الصافي قبؿ الضريبة 

 
 ضر يبة الدخـل: - 61
 

 30/6/2013 البيــان
 القيمة 

30/6/2012 
 القيمة 

 131113311 1383,3384 الربح قبؿ الضريبة 
 133813,41 133813,41 يضاؼ اىتالؾ المباني 

 3183411 - مصاريؼ الت سيس كفؽ أنظمة دكائر المالية  تنزؿ
 133,4, - تنزؿ فكائد دائنػة

 696639332 790809871 صافي الربح الخاضع لمضريبة 
 9329867 9919322 %14مبمغ الضريبة 

 صافي الربح بعد الضريبـة: - 71
 

 القيمة 30/6/2012 القيمـة 30/6/2013 البيــان
 131113311 1383,3384 ة( قبؿ الضريبة صافي الربح )الخسار 

 4313318 4413311 %,1مبمر الضريبة 
 592239949 497139057 صافي الربح )الخسارة( بعد الضريبة
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 أطراف ذات عالقة: - 81
 الشركــــــات: –آ 

 مالحظات  30/6/2013الرصيد  البيــــــــــــــــــان 
 رصيد دائػف  133133831 شركة الجكالف لتصني  المحكـ 
 رصيد مديػف  1311431,1 الشركة السكرية لتصني  المحكـ 

 30/6/2013الرصيد المدين  7909541 المجمـوع
 
 ذمم زبائن مجمس اإلدارة: –ب 

الرصيد  البيــــــــــــــــــان 
 مالحظات  30/6/2013

 إلدارة مبيعات عمى ممة رئيس مجمس ا 134183331 فراس طالسرئيس مجمس اإلدارة 
 سمة ماس / رئيس مجمس اإلدارة  133333333 رئيس مجمس اإلدارة فراس طالس

 زبكف عضك مجمس اإلدارة حسف بامنجكي 31113111, يحيى بامنجكػي
 زبكف عضك مجمس اإلدارة فارس حمامجي 333113314 شركة حمامجي كشركاه 

مس زبائف المنطقة الكسطى لعضك مج 1413,33 أحمد الدكرم / حماة
 1333313 أنكر عبد الكريـ /حماة  اإلدارة محمد غطفاف المدني

 1433433 بيي  الشكاؼ /حماة
 ,44311, حامد حاج حميداف /حماة 

ذمم زبائن مجمس اإلدارة /رصيد مدين/  1799219820 المجمــوع 
 30/6/2013بتاريخ 

 
 الموجودات األخرى / موجودات متداولة: – 19
 

 مالحظات  القيمة 30/6/2013 ــــــــان البيــــــــــ
تقديرم لمسركقات مستكدع  (131333333) - بضائ  /فرع دمشؽ/ مشككؾ بتحصيميا 

 فرع دمشؽ 
  13,3331 مخزكف الكقكد 

  3133,3 مخزكف مكاد تغميؼ غير جردية 
  ( 292599071) المجمـــــــــــــــــوع 
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 قرار الحجز االحتياطي : - 20
الصادر عف كزارة المالية  13/4/1311/ك تاريخ 1114طالع عمى قرار الحجز االحتياطي رقـ تـ اال -

كالمتضػػػمف إلقػػػاء الحجػػػز االحتيػػػاطي عمػػػى األمػػػكاؿ المنقكلػػػة كغيػػػر المنقكلػػػة عمػػػى السػػػيد حسػػػف فػػػراس 
 طالس /رئيس مجمس إدارة الشركة/ كملؾ ضمانان لحقكؽ الدكلة كاألفراد. 

س طػػػالس / رئػػػيس مجمػػػس إدارة الشػػػركة / يعتبػػػر مسػػػؤكالن عػػػف األمػػػكاؿ كنظػػػران ألف السػػػيد حسػػػف فػػػرا -
( 11ر333ر333المصركفة تحت اسـ عقارات قيد الشراء كسمؼ شراء مكاد غماية كالبػالر مجمكعيػا )

ؿ.س سمفة بيد رئيس مجمس (1333333رية  كيضاؼ إلييا مبمر )ؿ.س ستة كخمسكف مميكف ليرة سك 
/ سػيـ قيمػة كػؿ 88333كباعتبار أف السيد حسف فراس طػالس يممػؾ / اإلدارة كاجبة المطالبة بالسداد

% مػػف رأس مػػاؿ الشػػركة البػػالر 11( ؿ.س مػػا يعػػادؿ 3331333333/ ؿ.س كالمجمػػكع )133سػػيـ /
 (ؿ.س 181ر333ر333)

نكصػػػػػي بضػػػػػركرة الطمػػػػػب مػػػػػف محػػػػػامي الشػػػػػركة تنفيػػػػػم إجػػػػػراءات الحجػػػػػز االحتيػػػػػاطي عمػػػػػى مبمػػػػػر   -
( 11ر333ر333د حسػػػػف فػػػػراس طػػػػالس ضػػػػمانان لتسػػػػديد مبمػػػػر )( ؿ.س العائػػػػد لمسػػػػي3331333333)

( ؿ.س كعمػػػػػى مسػػػػػؤكلية إدارة الشػػػػػركة بيػػػػػما 1333333ؿ.س أعػػػػػاله كالسػػػػػمفة التػػػػػي بتصػػػػػرفو مبمػػػػػر )
 إضافة إلى استجرارات الممككر مف الشركة كالمشار إلييا في مجمؿ المديكنية كالتالي: الخصكص  

 /:33/1/1313المترتبة عميو لغاية مجمؿ مديكنية السيد حسف فراس طالس /الممـ  -

 

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبمغ /ل.س
 عقارات قيد الشراء 1331333333
 سمؼ شراء مكاد غمائية 3133333333

 سمفة بيد السيد رئيس مجمس اإلدارة  1333333
 سمة ماس 133333333
 مبيعات عمى ممة رئيس مجمس اإلدارة 134183331

 30/6/2013المجموع بتاريخ  6498679036
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 30/6/2013كشف حساب عقار قيد الشراء موقوفًا بتاريخ  - 21

 
 الحساب المقابل دائن مدين الحسـاب التاريخ

 فيصؿ طو األحمد دفعة مف قيمة عقار فرع دمشؽ     13/31/1311
0000000135  House Chq With Cheque No:  

 200463-18204ية الدكلي اإلسالمي / بنؾ سكر   1.000.000

 0031777-18212بنؾ سكرية كالخمي    3.000.000 سحب نقدم ألمر السيد قاسـ محمد العميكم دفعة مف قيمة عقار فرع دمشؽ  14/31/1311
 124167-18203ي بنؾ بيمك السعكدم الفرنس  WITHD CHK/QASEM MOHAMM 3.000.000/1804475 دفعة مف قيمة عقار دمشؽ  31/1311/,1
 0031777-18212 بنؾ سكرية كالخمي    1.000.000 ألمر السيد قاسـ محمد العميكم دفعة مف قيمة عقار فرع دمشؽ 56 سحب نقدم  31/31/1311
 124167-18203بنؾ بيمك السعكدم الفرنسي   WITHD CHK/MHD NOURI SH 4.500.000/2110157 دفعة مف قيمة عقار /فرع دمشؽ  13/1311/,3
 124167-18203بنؾ بيمك السعكدم الفرنسي   WITHD CHK/MHD SHAROUR 1.500.000/2110160 دفعة مف قيمة عقار فرع دمشؽ  34/13/1311
 124167-18203بنؾ بيمك السعكدم الفرنسي   WITHD CHK/MHD NOURI SH 4.500.000/2110158 دفعة مف قيمة عقار فرع دمشؽ  13/13/1311
 124167-18203بنؾ بيمك السعكدم الفرنسي   WITHD CHK/MOHAMAD NOUR 1.700.000/2110165 دفعة مف قيمة عقار فرع دمشؽ  13/11/1311
   20.200.000 المجمـــوع  
     

كف تصفية لتاريخ د 1313كمف ثـ إلى عاـ  1311كتـ تدكيرىا لعاـ  13/11/1311كلغاية  13/1/1311الفترة مف  1311تـ صرؼ ىمه المبالر خالؿ عاـ 
33/1/1313 
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 30/6/2013كشف حساب سمف طمبيات المعكرونة + الماكرونة + طون موقوفة بتاريخ  - 22
 الحساب المقابـل دائن  مدين  الحسـاب التاريخ 

 0031777-18212 بنؾ سكرية كالخمي    15.000.000 ألمر محمد نكرم 46 سحب نقدم  13/33/1311
 023845461-18209بنؾ عكدة /  4.000.000 052691 شيؾ رقـ  1311/,11/3
 0031777-18212بنؾ سكرية كالخمي /  6.000.000 ألمر السيد قاسـ محمد العميكم 47سحب نقدم  31/31/1311
 02384561-1829بنؾ عكدة /  1.400.000 052692 شيؾ رقـ  31/31/1311
 0031777-18212بنؾ سكرية كالخمي /  3.600.000 ألمر السيد قاسـ محمد العميكم 57 سحب نقدم  31/31/1311
 003777-18212بنؾ سكرية كالخمي /  5.000.000 ألمر السيد سامي عمي سميماف  123سحب نقدم  33/1311/,1
 مكرديػف 7.000.000  2614استرداد مف قيمة سمؼ المشتريات امر قبض  11/34/1311
 مكرديػف  8.000.000  2615  استرداد قيمة سمؼ مشتريات أمر قبض 18/34/1311
 003777-18212بنؾ سكرية كالخمي /  6.000.000 ألمر السيد محمد نكرم شحركر 131سحب نقدم  31/13/1311
 003777-18212بنؾ سكرية كالخمي /  4.500.000 محمد نكرم شحركر 132سحب نقدم  11/13/1311
 023845461-18209 دة /بنؾ عك   XXXX  052695  3.300.000 شيؾ رقـ  11/11/1311
 003777-18212بنؾ سكرية كالخمي /  1.000.000 ألمر محمد نكرم شحركر 155 سحب نقدم  11/31/1311
13/31/1311 2110190/WITHD CHK/MHD NOURI SH  1.000.000   124167-18203 بنؾ بيمك السعكدم الفرنسي 
  15.000.000 50.800.000 المجمػػكع  
   35.800.000  الرصيد النيائي 

 البيــــــان                            المبمــغ / ل.س
 1311دكف تصفية تـ تدكيرىا لعاـ  11/11/1311كلغاية  13/3/1311الفترة مف  1311سمؼ مصركفة عاـ    33ر333ر333
   1311سمؼ مصركفة بشير شباط   1ر333ر333
تصفية  دون 30/6/2013ل.س   المجموع رصيد  35ر800ر000
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 تقرير التدقيق والمالحظات والمقترحات والتوصيات 

 عن الحسابات والقوائم المالية 
 30/6/2013ولغاية  1/1/2013الفترة لشركة ماس لمتوزيع عن 

نبػػػػيف فيمػػػػا يمػػػػي أىػػػػـ المالحظػػػػات التػػػػي رأينػػػػا مػػػػف المناسػػػػب مكرىػػػػا مػػػػ  المقترحػػػػات  
 كالتكصيات كفقان لما يمي: 

 لقضائية وتحصيل الديون وسمف المشتريات:في الدعاوى ا –أواًل 
 11/4/1313/ص تػػاريخ 1131/31تػػـ االطػػالع عمػػى كتػػاب المحػػامي بسػػاـ صػػباغ رقػػـ  -

المتضمف الدعاكل المتابعة مف قبؿ مكتب صباغ كمشارككه لشػركة مػاس لمتكزيػ  كعػددىا 
 / سبعة دعاكل مقامة لدل محاكـ االستئناؼ كالصمح المدني كبداية الجزاء. 8/

/ص تػػػاريخ 1881/1,34تػػػـ االطػػػالع عمػػػى كتػػػاب المحػػػامي اليػػػاس غػػػكرغيس رقػػػـ  كمػػػا -
خالصة الشككل المقدمة لمنيابة العامػة بدمشػؽ بمكاجيػة حسػف المتضمف  11/13/1313

كتػػػـ  1313لعػػػاـ  4381فػػػراس طػػػالس بجػػػـر االحتيػػػار بحػػػؽ شػػػركة مػػػاس رقػػػـ الػػػدعكل 
 تياؿ. تحكيميا إلى محكمة بداية الجزاء الحادية عشر بجـر االح

/ص تػػػػػػػاريخ 1314/1111تػػػػػػػـ االطػػػػػػػالع عمػػػػػػػى كتػػػػػػػاب المحػػػػػػػامي بسػػػػػػػاـ صػػػػػػػباغ رقػػػػػػػـ  -
المتضػػمف متابعػػة اإلجػػراءات الجزائيػػة بحػػؽ حسػػف فػػراس طػػالس مػػ  طمػػب  11/1313/,

 إلقاء الحجز عمى األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة العائدة لممدعك حسف فراس طالس. 

 في ضكء ما تقدـ نكصي بما يمي:  -

لػػدعكل المقامػػة عمػػى السػػيد حسػػف فػػراس طػػالس /رئػػيس مجمػػس اإلدارة/ كتزكيػػد متابعػػة ا –آ 
/ فػػػي البيانػػػات 13المحػػػامي بالمبػػػالر المترتبػػػة عميػػػو كفػػػؽ المشػػػار إليػػػو باإليضػػػاح رقػػػـ /

( ؿ.س بتػػاريخ 1,33183331بمغػػت الممػػة المترتبػػة عمػػى المػػمككر مبمػػر )الماليػػة  حيػػث 
قكلة كغير المنقكلة ضمانان لمتسديد بما في م  تنفيم الحجز عمى أمكالو المن 33/1/1313

( 3331333333ملؾ األسيـ المممككػة مػف قبمػو لػدل شػركة مػاس لمتكزيػ  كالبػالر قيمتيػا )
%( مػػف الممػػة الماليػػة المترتبػػة عمػػى السػػيد حسػػف فػػراس 13ؿ.س كالتػػي تعػػادؿ حػػكالي )

 طالس. 
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مف أك عمى الشركة فػي اإليعاز إلى محامي الشركة بمتابعة كافة الدعاكل المقامة  –ب 
كافة مراحميا القضائية كاإلسراع في فصميا لصالح الشركة كمما أمكف ملؾ  كالعمػؿ 

( 1311,3311,عمػػى تحصػػيؿ كافػػة الػػديكف كالػػممـ مػػ  المتابعػػة كالبػػالر مجمكعيػػا )
( ؿ.س  مػػ  833813344ؿ.س كالمتخػػم ليػػا مؤكنػػة ديػػكف مشػػككؾ بترحيميػػا مبمػػر )

لممنكحة لمسػيد شػادم قمبقجػي عمػى حسػاب شػراء طػكف اإلسراع في تصفية السمؼ ا
 . 33/1/1313( ؿ.س بتاريخ 4333,3113)سكمر+سريانا( كالبالغة )

 العمػػؿ عمػػى إقامػػة الػػدعاكل الجزائيػػة بحػػؽ المتعػػامميف مػػ  الشػػركة كالمتػػكقفيف عػػف –ج 
   كمنيـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: التسديد حفاظان عمى حقكؽ الشركة

 1311( ؿ.س مػدكرة مػف عػاـ ,13111318المصرم الممة البالغة ) الزبكف سعيد -
 .33/1/1313كغير مسددة حتى تاريخ 

( ؿ.س مػػدكرة مػف عػػاـ 13814,381ككػملؾ ممػة مػػكؿ الشػرؽ طرطػػكس البالغػة )  -
 .33/1/1313كدكف تسديد حتى تاريخ  1311

ـ ( ؿ.س مػػدكرة مػػف عػػا13,133413ككػػملؾ ممػػة عمػػر دركيػػش /أكـر / البالغػػة ) -
 .33/1/1313كدكف تسديد حتى تاريخ  1311

( ؿ.س مػػدكرة مػػف عػػاـ 133383343ككػػملؾ ممػػة شػػركة الػػدياب بحمػػص البالغػػة ) -
 . 33/1/1313كدكف تسديد حتى تاريخ  1311

 1311( ؿ.س مػػػدكرة مػػػف عػػػاـ 13,133343ككػػػملؾ ممػػػة رامػػػي زكػػػارم البالغػػػة ) -
 . 33/1/1313كغير مسددة حتى تاريخ 
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 وقــــات: المسر  –ثانيًا 
نكصػػػي بضػػػركرة تنظػػػيـ ضػػػبكط الشػػػرطة الالزمػػػة بمسػػػركقات الشػػػركة خػػػالؿ النصػػػؼ  

( ؿ.س كالمسجمة بالقيكد خسائر استثنائية 133143413كالبالر قيمتيا ) 1313األكؿ مف عاـ 
غيػػػر عاديػػػة  مػػػ  طمػػػب التعػػػكيض عنيػػػا لػػػدل شػػػركات التػػػ ميف فػػػي حػػػاؿ التػػػ ميف عػػػف ىػػػمه 

حمب / حسب  –دمشؽ ريؼ لتعكيض عنيا لدل المحافظات / البضائ  المسركقة  أك طمب ا
الميمػػة المعمػػف عنيػػا مػػف قبػػؿ اإلدارة المحميػػة حاليػػان   31/11/1313كاقػػ  الحػػاؿ كقبػػؿ تػػاريخ 

 إضافة إلى إعالـ الدكائر المالية بملؾ. 
 تعديل قيمــة السيم: –ثالثًا 

ليػػػرة سػػػكرية  / ؿ.س مائػػػة133نكصػػػي بتعػػػديؿ قيمػػػة السػػػيـ الكاحػػػد  بحيػػػث تصػػػبح / 
/ مػػف 41/ ؿ.س مػػ  تعػػديؿ عػػدد األسػػيـ كملػػؾ انسػػجامان مػػ  المػػادة /133الغيػػر بػػدالن مػػف /

كيسػػػتتب  ملػػػؾ  1/1311/,1/ تػػػاريخ 14قػػػانكف الشػػػركات الصػػػادر بالمرسػػػـك التشػػػريعي رقػػػـ /
% مػف 4,كنسػبتيا  المممككػة مػف قبػؿ المسػاىميف المؤسسػيفتعديؿ قيمة السيـ كعػدد األسػيـ 

كملؾ تعديؿ قيمة السيـ كعدد األسيـ لباقي المساىميف عمػى األسػيـ المطركحػة رأس الماؿ  ك 
 % مف رأس الماؿ كملؾ في سجالت كقيكد الشركة. 11عمى االكتتاب كنسبتيا 

 األرباح المرحمة والموزعــــة: –رابعًا 
( ؿ.س   كبمغػػت قيمػػة األربػػاح المكزعػػة 13311131,1بمغػػت قيمػػة األربػػاح المرحمػػة ) 

( ؿ.س  نكصي بضركرة بياف استحقاقات المساىميف الميف لـ يقبضػكا األربػاح 13133,413)
عداد قائمة تفصيمية ب سمائيـ مػ  مبػالر األربػاح العائػدة  المقرر تكزيعيا مف األرباح المرحمة كا 
لكػػػؿ مػػػنيـ كتنزيميػػػا مػػػف األربػػػاح المرحمػػػة كقيػػػدىا بحسػػػاب دائنػػػك تكزيػػػ  األربػػػاح نظػػػران لككنيػػػا 

تبػػػة عمػػػى الشػػػركة تجػػػاه ىػػػؤالء المسػػػاىميف الػػػميف لػػػـ يقبضػػػكا اسػػػتحقاقيـ مػػػف اسػػػتحقاقات متر 
 األرباح المقرر تكزيعيا مف قبؿ الييئة العامة لمشركة. 

 اإليـرادات وتكمفة المبيعات: –خامسًا 
( ؿ.س نػػت  عنيػػا 13131313,13مبمػػر ) 1313بمغػػت مبيعػػات النصػػؼ األكؿ مػػف عػػاـ  -

( 13313,3113ما أف مصاريؼ الفترة بمغت )( ؿ.س  ك1,3,133134ربح مجمؿ قدره )
مبمر  1313ؿ.س  كبملؾ يككف ربح النشاط التجارم لمشركة عف النصؼ األكؿ مف عاـ 

( ؿ .س   كبعد تنزيؿ قيمة الخسائر غير العاديػة/ بضػائ  مسػركقة مبمػر 13388,3144)
( 4413311( ؿ.س   كتنزيؿ الضريبة كفؽ أنظمة الػدكائر الماليػة البالغػة )133143413)
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مبمػػػػػر  1313كعػػػػػف النصػػػػػؼ األكؿ مػػػػػف عػػػػػاـ ؿ.س  يكػػػػػكف الػػػػػربح الصػػػػػافي بعػػػػػد ملػػػػػؾ 
كيعتبر الربح المحقؽ عف الفترة الممككرة مقبػكؿ فػي ظػؿ الظػركؼ ( ؿ.س 813،318،,)

 الراىنة. 

 األمــوال الجاىـــزة: –سادسًا 
ا ( ؿ.س كتفصػيمي33348,,133مبمػر )  33/1/1313بمغت األمكاؿ الجػاىزة بتػاريخ  
 كالتالي: 

 

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبمغ /ل.س
 الصناديؽ  131333333

 المصارؼ  11،1,13118
 المجمكع  1,33,13138

 أكراؽ + شيكات برسـ الدف  (13131,3) -
 30/6/2013مجموع األموال الجاىزة بتاريخ  2394409097

 
 ( ؿ.س1333333 1كفيما يمي تفاصيؿ مبالر الصناديؽ )

  

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبمغ /ل.س
 صندكؽ فرع حمب  133883,
 صندكؽ فرع دمشؽ  313313

 صندكؽ المساىميف /دفعات نقدية لممساىميف  133333333
 33/1/1313المجمكع بتاريخ  1،1333333

يػػداع مػػ نكصػػي  ا يزيػػد عػػف السػػقؼ بضػػركرة تحديػػد سػػقؼ لصػػندكقي دمشػػؽ كحمػػب كا 
 .المحدد لمصندكؽ في المصرؼ
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 حقوق الممكية / المساىمين: –سابعًا  
 ( ؿ.س 18333343,83ر )مبم 33/1/1313بمغت حقكؽ الممكية /المساىميف / بتاريخ 

 مفصمة كما يمػي: 
 البيــان المبمغ ل.س
 33/1/1313رأس الماؿ المدفكع  11,31313311

 33/1/1313غاية األرباح المرحمة ل 790739286
 االحتياطي القانكني  133113313
بعػد  33/1/1313إلػى  1/1/1313الربح الصافي عػف الفتػرة مػف  38133318,

 اقتطاع ضريبة الدخؿ 
  30/6/2013مجموع حقوق الممكية /المساىمين بتاريخ  17893099478

بمػػػػر م 33/1/1313كفػػػػؽ مػػػػا تقػػػػدـ فقػػػػد بمغػػػػت حقػػػػكؽ الممكيػػػػة / المسػػػػاىميف بتػػػػاريخ 
ف الربح المحقؽ بعد اقتطاع ضػريبة الػدخؿ عػ18333343,83) ف الفتػرة المػمككرة ( ؿ.س   كا 

كالظػػركؼ الراىنػػة ( ؿ.س يعتبػػر مقبػػكالن فػػي ظػػؿ الظػػركؼ االقتصػػادية 38133318,كالبػػالر )
سػػػػػػػػػػػركقة البػػػػػػػػػػػالر قيمتيػػػػػػػػػػػا لناحيػػػػػػػػػػػة التسػػػػػػػػػػػكيؽ كتنقػػػػػػػػػػػؿ المنػػػػػػػػػػػدكبيف كبسػػػػػػػػػػػبب البضػػػػػػػػػػػائ  الم

 س.ؿ.(133143413)

 
 مراقــــــــــــب الحسابـــــــــــــــــــــــات          14/11/1313دمشؽ في 

 محمـود رنكــــــــو             
 




