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 الشركة: عن معلومات .1
 

، 03/07/1995النباتية بحماة هي شركة مساهمة مغفلة تأسست بتااري  الشركة األهلية للزيوت  -
وغايتهاااا إقاماااة مشااارول إلنتااااج الزياااوت النباتياااة والسااامن النبااااتي وماااا يااارتب  بهااا   الصاااناعة مااان 

 صناعات تتفرل عنها أو تكملها.
( سااهم، جميااع األسااهم 15,000,000( مليااار لياارة سااورية، عاادد أسااهمها )1.5رأساامال الشااركة ) -

 ( مساهمًا. 3,476عة، وعدد المساهمين حاليًا ) مبا
تساهم الهيئة العربياة لالساتثمار واإلنمااء الزراعاي وهاي إحادى المؤسساات المن ثقاة عان من ماات  -

%( مان أساهم الشاركة علا  60%( مان رأسامال الشاركة، ويتاوزل )40العمل العربي المشترك با )
ال تتجااوز مسااهمة الغال ياة الع ما   ( مساهمًا جميعهم من صاغار المسااهمين حيا  3,502) 

 ( سهم.500منهم الا )
( عااااااماًل جمااااايعهم مساااااجلون فاااااي التأميناااااات 238ي لااااا  عااااادد العااااااملين فاااااي الشاااااركة حاااااوالي ) -

 االجتماعية.
 يتكون مجلس إدارة الشركة من السادة: -

 الجهة التي يمثلها الصفة االسم الرقم
نسبة 
 الملكية

1 
الدكتور حممد بن حسن 

 العسريي
 رئيس جملس اإلدارة

 مناءاإلواهليئة العربية لالستثمار 

 الزراعي
40 % 

2 
الدكتور بديع برهان 

 الدروبي

نائب رئيس جملس 

 اإلدارة

 يلافشركة العقيلة للتأمني التك
4.53 % 

3 
املهندس :حممد أمني 

 قندقجي
 عضو  مفوض أول

 غرفة جتارة محاة
1.66 % 

 % 0.33  ثاني عضو مفوض داألستاذ :عبد الغين جوا 4

 % 0.50  عضو كلوعاألستاذ : عبد املنعم ج 5

 المهندس مهند سليمان األذن.هو مدير عام الشركة  -
 الطاقة اإلنتاجية: -

 ( :ألف طن.30سمن نباتي ) 
 ( أالف طن.10( بطاقة )زيت نباتي: )دوار الشمس + القطن 
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  زغااب باا ر القطاان )لناات(: الطاقااة اإلنتاجيااة  –قشاارة باا ور القطاان  –كساابة باا ر القطاان
( ألف طن ب ر قطن، لكان الكمياات المساتلمة 50للمصنع م نية عل  استقبال وعصر )

 سنويًا من ب ر القطن تقل عن ربع ه   الكمية.
  المزرعااة  –رغااد  –تنااتا الشااركة حاليااًا سااتة أنااوال ماان الساامون النباتيااة هااي )الفاااخر– 

 لية(، وتختلف مكوناتها من نول إل  أخر.ماسة األه –الزهور  –لجين 
 وزيت القطن وزيت الدورا الل ين تنتجهما الشركة تبال بأحد األسماء الستة الم كورة.

 نظام الجودة: -
 مان  اساتمرار وقارر الشاركة لادى التدقيق عملية ISO9001 الجودة إدارة ن ام تدقيق فريق أنه 

 .2020 عام لغاية الجودة شهادة
 تواجهها الشركة:المصاعب التي  -

 الصارف ساعر بتقلاب يتعلاق فيماا االقتصاادية وتبعاتهاا الح يب القطر يواجهها التي العامةاألزمة 
 شاركة،لل اإلنتاجياة الطاقة كامل استثمار وعدم ،األولية المواد واستجرار والنقل االستيراد وصعوبة
 .األجن ي القطع من الشركة احتياجات لكافة المركزي  المصرف تغطية لعدم باإلضافة

 أداء الشركة: -
طان مان مختلاف أنااوال  /6,282كمياة /  2020ماان عاام  لا أنتجات الشاركة خاالل فتارة الرباع الثا

% مقارناة مااع 77.76بمقادار  ازدادتالسامون، دون أي إنتااج للزياوت، ويكااون إنتااج الشاركة قااد 
 .2019من عام  ل لثاالربع ا

 :2020و 2019  من عامي  ل لثافترة الربع االجدول التالي ي ين كميات اإلنتاج خالل 
 

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان م

282,6 سمون / طن 1  534,3  

 - - زيوت / طن 2

282,6 المجموع   534,3  

صاااعوبة عملياااات اساااتيراد زيااات الااادوار وفاااق يعاااود إلااا   ثاااانيإن توقاااف إنتااااج الزيااات فاااي الرباااع ال
ضامان حقاوق الشاركة فاي حاال فشال عملياة االساتيراد، وتقاوم سياسات الشركة المتبعة من حيا  

 الشركة حاليًا عل  فت  مناف  جديدة الستيراد كميات جيدة من ه   الزيوت.
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 كمية اإلنتاج المباع: -
طان مان مختلاف أناوال  /5,543/ 2020من عام  ال ثبلغت كمية اإلنتاج المبال خالل الربع ال

 .2019من عام  ل ثا% مقارنة مع الربع ال48.60ا مقداره زيادةالسمون، وذلك ب
و  2019ماان عااامي  ثالاا الوفااي الجاادول التااالي ن ااين كميااات اإلنتاااج المبااال خااالل فتاارة الربااع 

2020: 
 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان م

543,5 سمون / طن 1  3, 600 

311 - زيوت / طن 2  

 3,730 5,543 المجموع 

إلااا  تحااادي  سياسااات الشاااركة التساااويقية وال ي ياااة  فاااي كمياااات اإلنتااااج المبااال يعاااود االرتفااالإن 
 وفت  مناف  جديدة داخلية وزيادة حجم الطلب الكلي عل  ه   المنتجات.

 
 :والسياسات المحاسبية الهامة إعداد البيانات الماليةأسس .2
 أسس إعداد البيانات المالية: -1-2

 .قاريرللشركة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد الت المرحلية تم إعداد ال يانات المالية .1-1-2
 أساس القياس: .2-1-2

 .تم إعداد ال يانات المالية وفقًا لم دأ التكلفة التاريخية -
 العملة الوظيفية وعملة عرض ال يانات المالية: .3-1-2

 تم إعداد وعرض ال يانات المالية بالليرة السورية وهي العملة الوظيفية للشركة. -
 المحاس ية:استخدام التقديرات  .4-1-2

ية المال يتطلب إعداد ال يانات المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير
وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر عل  تط يق السياسات المحاس ية ومبال  
 .تاألصول وااللتزامات والدخل والمصروفات. فقد تختلف النتائا الفعلية عن التقديرا

تقديرات واالفتراضات المتعلقة بها عل  نحو مستمر، كما يتم إدراج تتم مراجعة ال
ي و فأالتعديالت عل  التقديرات المحاس ية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات 

 .أية فترات مستق لية تتأثر ب لك
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 السياسات المحاسبية الهامة: -2-2
 :للشركة ال يانات الماليةعند إعداد إن السياسات المحاس ية المشار إليها أدنا  تم تط يقها 

 اإلعتراف باإليراد: .1-2-2
العقود مع  / "اإليرادات من 15تلتزم الشركة بتط يق م يار إعداد التقارير المالية الدولية رقم / 

محل كل  الم يار ، وقد حل2018أصب  ناف  التط يق في بداية عام  15إن الم يار  العمالء.
 "عقود اإلنشاءات". 11"اإليراد" وم يار المحاسبة الدولي  18من م يار المحاسبة الدولي 

 وضع إطار شامل لتحديد اإلعتراف باإليراد وحجمه وتوقيته.قد  15 إن الم يار 
ق فيه لها ح يتم االعتراف باإليراد ليعكس الم ل  ال ي تتوقع المنشأة أن يكون  له ا الم ياروفقًا و 
وذلك وفق خمس خطوات محددة يجب أن تلتزم بها  قابل السلع أو الخدمات المقدمة للزبائنم

 .الشركة
 المعامالت بالعملة األجن ية: .2-2-2

ي ئدة فيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجن ية إل  العملة الوظيفية وفقًا ألسعار الصرف السا
ت ت ذات الط يعة النقدية بالعمالتواري  المعامالت. ويتم إعادة ترجمة األصول وااللتزاما

 اري .األجن ية بتاري  التقرير إل  العملة الوظيفية وفقًا ألسعار الصرف السائدة في ذلك الت
صل قيمة األوتتمثل أرباح وخسائر العمالت األجن ية الخاصة بال نود النقدية بالفرق ما بين 

لمحولة اقيمة األصل وبين نهاية الفترة، العملة الوظيفية في  المقيدة بالدفاتر المحاس ية بحسب
 .الفترةوفقًا ألسعار الصرف السائد في نهاية 

م تي يتتتم إعادة تحويل األصول وااللتزامات ذات الط يعة غير النقدية بالعمالت األجن ية، وال
قدية ويتم تحويل ال نود ذات الط يعة غير الن إل  الليرة السورية،  قياسها بالقيمة العادلة

ي  ي تار العمالت األجن ية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية وفقًا ألسعار الصرف السائدة فب
من المعاملة. ه ا ويتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجن ية الناتجة عن إعادة التحويل ض

 األرباح أو الخسائر.
 بيان التدفقات النقدية: .3-2-2

و رب  أد التدفقات النقدية حي  يتم تسوية صافي التتبع الشركة الطريقة غير المباشرة عند إعدا
 الخسارة مع صافي األصول من أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل.
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 األدوات المالية: .4-2-2
 األصول المالية من غير المشتقات المالية  .4.1-2-2

أ ي تنشتقوم الشركة باالعتراف بصورة م دئية بالقروض وال مم المدينة والودائع في التاري  ال 
يمة فيه، ويتم االعتراف م دئيًا باألصول المالية األخرى )بما في ذلك األصول المصنفة بالق

شركة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر( بتاري  المتاجرة، وهو التاري  ال ي تصب  فيه ال
 طرفًا في أحكام تعاقدية خاصة باألداة المعينة.

حصول لية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الخاصة بتقوم الشركة بإيقاف االعتراف باألصول الما
اطر الشركة عل  تدفقات نقدية من تلك األصول المالية من خالل معاملة يتم بموج ها نقل المخ

 وامتيازات ملكية األصول المالية بصورة فعلية. يتم االعتراف بأية حقوق تنشأ في األصول
 وااللتزامات منفصلة.المالية المنقولة أو تحتفظ بها الشركة كأصول 

ما، تتم مقاصة األصول وااللتزامات المالية ويتم عرضها بالصافي في بيان المركز المالي عند
 تسويةلوفق  عندما، يكون للشركة حق قابل للتنفي  قانونًا بمقاصة المبال  ويكون لديها النية 

 ات بشكل متزامن.المعامالت عل  أساس صافي الم ل  أو لتحصيل األصول وتسوية االلتزام
 تقوم الشركة بتصنيف األصول المالية من غير المشتقات المالية في الفئات التالية:

 القروض وال مم المالية:
غير و مثل القروض وال مم المالية أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتجديد ت

يف لقيمة العادلة زائدًا التكالمدرجة في سوق نش . ويتم االعتراف بتلك األصول م دئيًا با
ينة المد المنسوبة مباشرة للمعاملة. الحقًا لالعتراف الم دئي، يتم قياس القروض وال مم المالية

 قيمة.ة، ناقصًا خسائر انخفاض الالفعالبالتكلفة التاريخية المطفأة باستخدام طريقة الفائدة 
 ،عدا النقدية في الصندوق(، عمالء) تشمل القروض وال مم المدينة عل  نقد ومعادالت النقد

 (.مدينون وأرصدة مدينة أخرى )عدا المصروفات والعموالت المدفوعة مقدماً 
 النقد ومعادالت النقد:

ق والودائع ذات تاري  استحقا مصارفيتمثل النقد ومعادالت النقد في النقدية بالصندوق وال
 أصلي مدته ثالثة أشهر أو أقل.

 :األخرى األصول المالية 
عدل ميتم قياس األصول المالية من غير المشتقات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام 

 الفائدة ناقصًا أيه خسائر في انخفاض القيمة.
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كة يتم إيقاف االعتراف باألصول المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الخاصة بحصول الشر 
رف أو عندما تقوم الشركة بنقل األصول المالية إل  طعل  تدفقات نقدية من األصول المالية 

 آخر دون االحتفاظ بالهيمنة أو كافة مخاطر وامتيازات األصول بصورة فعلية.
 االلتزامات المالية من غير المشتقات: .4.2-2-2

عقد  بالتعترف الشركة بااللتزامات المالية في تاري  المعاملة حينما تصب  الشركة طرفًا ملتزماً 
نتهي ت  أو د االلتزام المالي عندما تتحلل الشركة من التزامها التعاقدي أو عندما يلغويتم استبعا

 فترة االلتزام.
لشركة  يان المالي بالقيمة الصافية فق  عندما تكون لالتدرج األصول وااللتزامات المالية في 

يق التسوية أو تحقالحق القانوني لتسوية األرصدة بالقيمة الصافية وك لك تنعقد النية عل  
 األصل وتسوية االلتزام في آن واحد.

وي تتكون االلتزامات المالية للشركة من دائنون وذمم دائنة أخرى، والمستحق إل  األطراف ذ
رتبطة ليف مالعالقة ويتم االعتراف الم دئي به   االلتزامات بالقيمة العادلة باإلضافة إل  أي تكا

 لمطفأةاالعتراف الم دئي يتم قياس االلتزام المالي بالتكلفة اإلتمام المعاملة. الحقًا وبعد 
 باستخدام طريقة القيمة معدل الفائدة الفعال.

 رأس المال: .5-2-2
 يتم ت ويب األسهم العادية ضمن مكونات حقوق الملكية ويتم خصم أية تكاليف إصدار لألسهم

 العادية من حقوق الملكية في تاري  ال يانات المالية.
 :والمباني )األصول الثابتة( والمعداتالممتلكات  .6-2-2

 االعتراف والقياس: .6.1-2-2
 .نخفاض القيمةالك وخسائر اتبالتكلفة ناقصًا مجمع اإله والمعداتتقاس بنود الممتلكات 

 تكلفةكما تتضمن ال ،نسوبة بصفة مباشرة القتناء األصلتتضمن الممتلكات والمعدات التكلفة الم
 لجعل المكونة داخليًا تكلفة المواد والعمالة المباشرة ناقصًا أية تكاليف تنسب بصفة مباشرة

دة األصول في حالة عاملة في الغرض المتوقع منها، وك لك تكاليف تفكيك وإزالة ال نود وإعا
شكل توالتي  ة المشترا  الموضع الكائنة عليه وتكاليف االقتراض المرسملة. تتم رسملة ال رمجيات

 وظيفة ال تتجزأ من المعدات ذات العالقة بها كجزء من تلك المعدات.
ة مستقل أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها ك نود والمعداتعندما يكون ألجزاء الممتلكات 

 )مكونات الرئيسية( للعقار واآلالت والمعدات.
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بنود الدخل الشامل اآلخر وعرضه في احتياطي يتم االعتراف بأي فائص إعادة التقويم ضمن 
ف به إعادة التقييم باستثناء الم ل  ال ي يعكس به النقص من إعادة تقييم نفس األصول المعتر 

عجز يق السابقًا في بيان الدخل، ففي ه   الحالة يتم االعتراف بالزيادة في بيان الدخل. يتم تحق
س ء أي عجز يعوض بصورة مباشرة زيادة سابقة لنفمن إعادة التقييم في بيان الدخل، باستثنا

 األصول حي  يتم مقاصته مباشرة مقابل الفائض في احتياطي إعادة التقييم.
 يتم نزل االعتراف عن بند الممتلكات والمصانع والمعدات عند استبعاد  أو عندما يكون من

 يتم تحديد مكاسب أو المتوقع عدم الحصول عل  منافع اقتصادية من استخدامه أو استبعاد .
خسائر استبعاد الممتلكات والمصانع والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي في االيرادات 

ي فل المعاد تقييمها يتم تحويل المبال  المضمنة و األخرى في الدخل الشامل. وعند بيع األص
 فائض إعادة التقييم إل  األرباح المرحلة.

ال  ييمهايكفي للتأكد من أن القيمة العادلة لألصول المعاد تق تجري التقييمات بصورة متكررة بما
 تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية.

 التكاليف الالحقة: .6.2-2-2
لك ية ل يتم االعتراف بتكلفة است دال أحد بنود الممتلكات والمصانع والمعدات في القيمة الدفتر 

ن ال ند لو كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستق لية مضمنة في ذلك ال ند للشركة وم
. دلست الممكن قياس تكلفته بصورة موثوق بها. يتم نزل االعتراف عن القيمة الدفترية للجزء الم

 ك دها.توالمصانع والمعدات في بيان الدخل عند  للممتلكاتيتم االعتراف بتكلفة الخدمة اليومية 
 الك:تهإلا .6.3-2-2

 الك وهو تكلفة األصل أو م ل  آخر تست دل بهتلإله ةالك عل  المبال  القابلتيحتسب اإله
 التكلفة ناقصًا قيمته الباقية.

ة في بيان الدخل بطريقة القس  الثابت عل  مدى األعمار اإلنتاجي الكتيتم االعتراف باإله
المقدرة لكل بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات حي  أن ذلك يعكس بصورة مقاربة 

ب الك المنافع االقتصادية المستق لية المضمنة في بند األصل. ال يحتستالنم  المتوقع إله
 :الحالية وفترات المقارنة كما يلي للفترة ك المستخدمةنسب اإلهتالالك عل  األراضي. تإه
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 نسب اإلهتالك السنوية نوع األصل
%2.5 مباني وإنشاءات ومرافق  

 5% آالت وتجهيزات
%5 وسائل النقل واالنتقال  

%15 عدد وأدوات وقوالب  
%10 أثاث ومفروشات ومكاتب  

 

جراء يتم إمالية و  فترة، األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في نهاية كل الكتيتم مراجعة طرق اإله
 .إذا كان مناسباً  –سويات عليها ت

 األصول غير الملموسة .7-2-2
ا يتم إثبات تكلفة الحصول عل  براما الحاسب اآللي بالشركة كأصول غير ملموسة ويتم إطفاءه

 بتداء  ابأربع سنوات عل  مدى العمر المقدر لالستفادة من ه   ال راما وال ي قدرته إدارة الشركة 
رة ساويتم تحميل مصروفات اإلطفاء عل  بيان الرب  أو الخمن تاري  االستفادة من ه ا األصل، 

 والدخل الشامل اآلخر وفقًا لطريقة القس  الثابت.
 المخزون  .8-2-2

حقق بلة للتعل  أساس التكلفة أو صافي القيمة القاالمواد األولية واإلنتاج التام يتم تقييم مخزون 
، المتوس  المرج عل  أساس طريقة  تحديد كلفة المنصرف من المخزون  أيهما أقل، ويتم

ل جلب والتكاليف األخرى المتك دة في س ي التصنيعوتتضمن التكلفة كافة تكاليف الشراء وتكاليف 
المخزون ووضعه في حالته ومكانه الحاليين. تتمثل صافي القيمة القابلة للتحقق في السعر 

 المقدر لل يع مطروحًا منه التكاليف المقدرة إلتمام عملية ال يع.
 ل االنخفاض في قيمة األصو  .9-2-2

 األصول المالية من غير المشتقات  .9.1-2-2
ل ك دلييتم تقييم األصول المالية من غير المشتقات في تاري  التقرير لتحديد فيما إذا كان هنا

 موضوعي حول االنخفاض في قيمتها.
يعت ر وجود دليل موضوعي حول االنخفاض في قيمة األصول المالية من غير المشتقات عند 

 ل.سل ي عل  التدفقات النقدية المستق لية المقدرة من تلك األصو  وجود حدث أو أكثر له أثر
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رق يحتسب االنخفاض في األصول المالية من غير المشتقات ال اهرة بالقيمة المطفأة بأخ  الف
ائدة ر الفبين قيمتها المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستق لية المقدرة مخصومة بسع

 األصلي الفعال.
ير غاختبار األصول المالية غير المشتقات الهامة عل  أساس إفرادي، ويتم تقييم األصول يتم 

 إجمالي. س خصائص مخاطر االئتمان عل  أساسالمشتقات المتبقية والتي تشترك بنف
 يتم تحميل األرباح والخسائر بكافة خسائر االنخفاض في القيمة.

ح المشتقات، والتي س ق تخفيضها في األربا يتم االعتراف بالزيادة في قيمة األصول من غير
 أو الخسائر إذا كانت الزيادة متعلقة بحدث ظهر بعد االعتراف باالنخفاض في قيمة األصل،

 ياسهايتم إدراج الزيادة في قيمة األصل بالنسبة لأًلصول المالية من غير المشتقات التي تم ق
 .والخسائربالتكلفة المطفأة في األرباح 

 ر المالية:األصول غي .9.2-2-2
ؤشر كل تقرير لتحديد فيما إذا كان هناك م صول غير المالية في تاري يتم مراجعة القيمة لأل

حول االنخفاض، وفي حال وجود مؤشر عل  االنخفاض يتم تقدير الم ل  الممكن استرداد  من 
 تلك األصول.

صم خدامية عن طريق القيمة االستردادية لألصل أو وحدة توليد النقدية تتمثل في قيمة االستخ
ق ل  التدفقات النقدية المالية المستق لية المتوقعة إل  قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم

 ل.الضريبة يعكس التقديرات الحالية بسعر السوق لوحدة النقد والمخاطر المتعلقة به ا األص
غر مجموعة األصول في أص عولغرض القيام باختبار االنخفاض في قيمة األصول، يتم تجمي

 من األصول التي يتم من خاللها توليد تدفقات نقدية من االستعمال االعتيادي والتي تكون 
 )وحدة توليد النقدية(. مستقلة بشكل ملحوظ عن باقي األصول أو مجموعات األصول األخرى 

ة يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في حال زيادة القيمة الدفترية لأًلصل أو وحد
ن ي بياالنقدية عن القيمة االستردادية المقدرة لألصل، يتم إدراج خسائر االنخفاض في القيمة ف

 ند المصروفات اإلدارية.بالدخل ضمن 
 مخصصات:ال .10-2-2

، سواء كانت قانونية أو عل  أساس والمتوقعة يتم تكون مخصصات لاللتزامات القائمة
موضوعي بحكم التط يق العملي وذلك عن أحداث تمت في الماضي، من المرج  تدفق خارجي 
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، أو عن أحداث يتوقع IAS37وذلك بما يتوافق مع م يار المحاسبة الدولي  عمستق لي لمناف
 IFRS9حدوثها في الفترات القادمة وذلك بما يتوافق مع م يار إعداد التقارير المالية الدولية 

ركة اقتصادية لتسوية ه   االلتزامات ويتم ذلك في ضوء الدراسات التفصيلية التي تجريها الش
 لتقدير م ل  االلتزام.

 الممتلكات والمعدات والمبانيإيراد بيع  .11-2-2
قاق ( عل  أساس االستحاألصول الثابتة) األصول الرأسماليةاالعتراف باإليرادات من بيع  يتم

 عندما تتوفر الشروط التالية:
 توقيع العقود وإتمام عملية ال يع. -
 ال مم المدينة الناشئة عن عملية ال يع ال تخضع ألية أحداث مستق لية. -
ذات  العادية الخاصة بالملكية في معاملة إن الشركة قد حولت للمشتري كافة المنافع والمخاطر -

 .األصل الثابتط يعة بيع وليس لها ارتباط مستمر وجوهري بط يعة 
 كلية.قد الإّن العمل الواجب إكماله إما يمكن قياسه بسهولة أو ليس جوهريًا فيما يتعلق بقيمة الع -

 تكلفة االقتراض .12-2-2
ل القتناء أو تشييد أو انتاج أصل مؤهتقوم الشركة برسملة تكاليف االقتراض بصورة مباشرة 

 كجزء من تكلفة ذلك األصل بغرض تحديد الفائدة المتاحة للرسملة.
يراد استثمارات عن استثمار مؤقت لتلك إبأي يتم تخفيض التكاليف المتعلقة بتلك القروض 

القروض، تتوقف عملية رسملة تكاليف القروض عندما يصب  األصل جاهز لالستخدام 
 . تقيد كافة الفوائد األخرى في بيان الرب  أو الخسارة.المستهدف

 الضرائب: .13-2-2
طبقًا للقوانين واللوائ  السارية  –إن وجدت  –تحسب الضرائب المستحقة عل  الشركة 

ة ضري يوالتعديالت التي تمت عليها في الجمهورية العربية السورية، ون را  لط يعة المحاسبة ال
بشأن الضرائب المؤجلة بم يار المحاسبة الدولي عن الضرائب في سورية فإن تط يق ما ورد 

عل  الدخل ال ينشأ عنه التزامات ضري ية مؤجلة. وفي حال نشأة أصول ضري ية مؤجلة عن 
ول تط يق الم يار فإن ه   األصول ال تدرج إال عندما تكون هناك مؤشرات كافية أن ه   األص

 سيتم تحققها في المستق ل المن ور.
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 نهاية الخدمة: يضاتتعو  .14-2-2
ب د حساتقوم الشركة بااللتزام بقانون العمل والقوانين المطبقة في الجمهورية العربية السورية عن

مستحقات موظفي الشركة من تعويضات نهاية الخدمة، ويتم تشكيل مخصص لتعويضات نهاية 
 الخدمة بشكل كامل.

 :التمويل دخل ومصاريف .15-2-2
جل(، الدائنة عل  األموال المستثمرة )متضمنة الودائع قصيرة األيتكون دخل التمويل من الفوائد 

 لفعال.ئدة اويتم االعتراف بالفوائد الدائنة في األرباح أو الخسائر عند استحقاقها باستخدام سعر الفا
تتكون مصاريف التمويل من الفوائد المدينة عل  االقتراض والسحب عل  المكشوف والتسهيالت 

و أنشاء العتراف بتكاليف االقتراض التي ال تكون منسوبة مباشرة إل  اقتناء أو إاالئتمانية. يتم ا
 إنتاج األصل المؤهل. 

 :التغيرات في السياسات المحاسبية -3-2
في تط يق السياسات  –وبشكل متسق  –باستثناء التغييرات الواردة أدنا ، قامت إدارة الشركة 

 رات المعروضة في ه   ال يانات المالية.لجميع الفق /3المحاس ية الم كورة في الفقرة /
 يق كتاري  التط 1/1/2020قامت الشركة بتط يق تعديالت المعايير والتفسيرات الجديدة التالية في 

 األولي:
  ( والخاص باألدوات المالية9رقم )المعيار الدولي للتقارير المالية 

الية جديدة لتصنيف وقياس األصول الم( عل  طريقة 9يحتوي الم يار الدولي للتقارير المالية رقم )
 والتي تعكس نموذج األعمال وال ي يتم من خالله إدارة األصول وخصائص تدفقاتها النقدية. كما

 ة وتلكيحتوي الم يار عل  ثالثة مجموعات رئيسية لألصول المالية وهي تلك المقاسة بالتكلفة المطفأ
ي ه ا األخر أو من خالل األرباح أو الخسائر ويلغ المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

  ( حول األصول المالية المحتفظ بها لتاري36الم يار ما جاء في م يار المحاسبة الدولي رقم )
 االستحقاق وك لك القروض وال مم المدينة والموجودات المالية المتوفرة لل يع.

 اإليجار عقود - 16 رقم الدولي المالية التقارير معيار 
 م يار محل حل وال ي 2016 الثاني كانون  في 16 رقم الدولي المالية التقارير م يار اصدار تم

 تحديد 4 رقم الدولية المالية التقارير تفسيرات لجنة وتفسير اإليجار، عقود 17 رقم الدولي المحاسبة
 التشغيلي اإليجار 15 رقم المعايير تفسيرات لجنة تفسير ايجار، عقد تتضمن االتفاقية كانت إذا فيما

 الشكل عل  تنطوي  التي العمليات جوهر تقييم 27 رقم المعايير تفسيرات لجنة وتفسير الحوافز، –



 األهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماةالشركة 

 المرحلية اإليضاحات حول البيانات المالية

 2020أيلول   30

21 
 

 والقياس االعتراف مبادئ يحدد 16 رقم الدولية المالية التقارير م يار إن. اإليجار لعقد القانوني
 جميع عن بالمحاسبة يقوموا أن المستأجرين من ويتطلب االيجار، بعقود الخاص واإلفصاح والعرض

 اإليجار عقود عن للمحاسبة  مشابه بشكل المالي المركز بيان ضمن موحد نموذج وفق االيجار عقود
 باستخدام االيجار عقود كافة بتصنيف المؤجر يستمر .17 رقم الدولي المحاسبة م يار وفق التمويلية

: االيجار من نوعين بين والتمييز 17 رقم الدولي المحاسبة م يار في المتبع التصنيف م دأ نفس
 القيام والمستأجر المؤجر ًمن أيضا 16 رقم الدولي المالية التقارير م يار يتطلب. والتشغيلي التمويلي

 .17 رقم الدولي المحاسبة م يار يتطلبه مما أكثر بإفصاحات

 خلالد ضريبة معامالت بشأن التأكد عدم - 23 رقم الدولية المعايير لجنة تفسير 
 ائروالخس الضري ية والقواعد( الضري ية الخسارة) للضريبة الخاضع الرب  تحديد التفسير يتناول
 يكون  عندما الضريبة، ومعدالت المستخدمة غير الضري ية واالئتمانات المستخدمة غير الضري ية

 رالتفسي ه ا يأخ . 12 الدولي المحاسبة م يار بموجب الدخل ضريبة معامالت بشأن تأكد عدم هناك
 :االعتبار بعين التالية النقاط
 هابأخ  تقوم التي واالفتراضات. إجمالي بشكل الضري ية المعامالت في الن ر ينبغي كان إذا ما

 ائروالخس الضري ية والقواعد( الضري ية الخسارة) للضريبة الخاضع الرب  تحديد الضري ية السلطات
 ييراتالتغ وتأثير. الضريبة ومعدالت المستخدمة غير الضري ية واالئتمانات المستخدمة غير الضري ية

 وال روف الواقع في تطرأ التي

 التالية المعايير على التعديالت: 
 المنشأة تحصل ماعند أنه التعديالت توض : األعمال اندماج – 3 المالية للتقارير الدولي الم يار

 .العمل ه ا في السابقة حصصها قياس تعيد فإنها مشترك، تجاري  نشاط عل  السيطرة عل 
 أنه تالتعديال توض  :المشتركة الترتيبات ذات االستثمارات - 11 المالية للتقارير الدولي الم يار

 قياس تعيد ال المنشأة فإن ،مشترك تجاري  نشاط عل  مشتركة سيطرة عل  المنشأة تحصل عندما
 .التجاري  النشاط ه ا في السابقة حصصها

 في الواردة اتالمتطلب أن التعديالت توض :  الدخل ضرائب – 12 رقم الدولي المحاس ي الم يار
 رافاالعت يتم عندما األسهم أرباح عل  الدخل ضريبة عل  المترتبة باآلثار االعتراف) B52 الفقرة

 ل ع الدخل ضريبة تبعات جميع عل  تنط ق( للتوزيع قابلة أرباح ولدت التي األحداث أو بالمعامالت
 يكون  يالت المواقف مع فق  تتعامل التي 52A الفقرة عن بعيًدا الفقرة نقل طريق عن األرباح توزيعات

 .الموزعة وغير الموزعة لألرباح مختلفة ضري ية معدالت هناك فيها
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 اقتراض أي ظل إذا أنه التعديالت توض  :االقتراض تكاليف – 23 رقم الدولي المحاس ي الم يار
 اضاالقتر  يصب  ال يع، أو المقصود لالستخدام جاهًزا الصلة ذي األصل يكون  أن بعد مستحًقا محدد
 .العامة القروض عل  الرسملة معدل حساب عند عموًما المنشأة تقترضها التي األموال من جزًءا

 توض  :والزميلة المشتركة المشاريع في االستثمارات -28 رقم الدولي المحاس ي الم يار
 طويلة اليةالم األدوات عل  9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي الم يار تط ق المنشأة أن التعديالت

 شركة أو زميلة شركة في االستثمار صافي من جزًءا تشكل مشترك مشرول أو زميلة شركة في األجل
 .عليها الملكية حقوق  طريقة تط يق يتم ال ولكن مشتركة

 الدولية الصادرة والتي لم تطبق بعد:المعايير 
 المعدلةو  الجديدة (IFRIC) الدولية المعايير لجنة وتفسيرات (IFRS) الدولية المالية التقارير معايير
 :بعد المفعول سارية وغير
 التأمين عقود"– 17 رقم الدولي المالية التقارير معيار" 
 المنشأة ط يعة عن الن ر وبغض التأمين عقود نوالأ جميع عل  الدولي الم يار ه ا تط يق يتم

 .التقديرية المشاركة ميزات مع مالية وأدوات محدد تامين ومع العقود، له   المصدرة
 فائدة أكثر نحو عل  التأمين لعقود محاس ي نموذج تأمين إل  رئيسي بشكل الم يار ه ا ويهدف
 جدولة عل  تقوم والتي 4 المالي التقرير م يار متطلبات خالف وعل  عليهم، للمؤمن وثبات

 وال ي التامين، لعقود شامالً  نموذجاً  يقدم 17 الم يار فإن السابقة، المحلية المحاس ية الممارسات
 .الصلة ذات المحاس ية النواحي كل يغطي
 انيالث كانون  1 بعد أو في ت دأ التي المالي التقرير للفترات المفعول ساري  الم يار ه ا ويعت ر
 طبقت قد المنشأة كانت حال في المبكر بالتط يق يسم  كما مقارنة معلومات فيه ويطلب ،2021
 .م يارال ه ا تط يق تاري  نفس في 9 ورقم 15 رقم المالية التقارير معايير بتط يق ستقوم أو مسبقاً 
 األعمال اندماج – 3 رقم الدولي المالية التقارير معيار على التعديالت 

 :هي التعديالت وه   التجاري، النشاط مفهوم في تعديالت
  يتضمن أن ينبغي واألصول، األنشطة من مجموعة عل  يحتوي  تجاري  النشاط أن توض  يتم حت 
 .مخرجات إنشاء عل  القدرة في ك ير بشكل مًعا تسهمان جوهرية وعملية مدخالت أدن  كحد

 الءللعم المقدمة والخدمات السلع عل  التركيز خالل من والمخرجات التجارية األنشطة تعريف تضييق
 .التكاليف خفض عل  القدرة إل  اإلشارة وإزالة
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 تم قد جوهرية عملية كانت إذا ما تقييم عل  الشركات لمساعدة توضيحية وأمثلة إرشادات إضافة
 .عليها الحصول

 ةمفقود عمليات أو مدخالت أي است دال عل  قادرين السوق  في المشاركون  كان إذا ما تقييم إزالة
 .المخرجات إنتاج ومواصلة

 واألنشطة األنشطة مجموعة كانت إذا لما مبس  تقييم بإجراء يسم  اختياري  تركيز اختبار إضافة
 .التجارية األعمال من ليست عليها الحصول تم التي

 السنوية غاإلبال فترة بداية بعد أو في عليها االستحواذ تاري  يكون  التي األعمال عل  التعديالت تط ق
 2020 الثاني كانون  1 بعد أو في ت دأ التي األول 
 8 رقم دوليال المحاسبة والمعيار( المالية القوائم عرض) 1 رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت 

 ) واألخطاء التقديرات في والتغييرات المحاسبية السياسات)
 اإلطار في المستخدم التعريف ومواءمة" النس ية األهمية -الجوهري " مفهوم عل  طرأ عديلتال

 بعد أو في أت د التي األول  السنوية اإلبالغ فترة بداية بعد أو في التعديل يط ق .والمعايير المفاهيمي
 .2020 الثاني كانون  1

ر لتقارياإن إدارة الشركة األهلية للزيوت تؤكد بأنها سوف تلتزم بأية متطلبات يفرضها معايير إعداد 
كة اط الشر الدولية. ه ا وال يتوقع أن يؤثر تط يق المعايير الدولية الصادرة وغير الناف ة نشالمالية 

 األهلية التشغيلي.
 :صافي الموجودات الثابتة .3

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 1,539,719,200 1,567,403,395 الموجودات الثابتة في بداية الفترةإجمالي 

 27,684,195 12,102,900 اإلضافات عل  الموجودات الثابتة يضاف:

 - - قيمة الموجودات الثابتة المباعة يطرح:

 1,627,530 1,627,530 صافي القيمة الدفترية للسيارات المسروقةيضاف:

 (1,627,530) (1,627,530) : مخصص السيارات المسروقةيطرح

 (1,185,828,577) (1,220,568,220) : مخصص اهتالك الموجودات الثابتةيطرح

 381,574,818 358,938,075 المجموع
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 آلالتا – والمرافااق واإلنشاااءات المباااني – األراضاايإن االصااول الثابتااة فااي الشااركة تتكااون ماان ) -
 والتجهيازات والمفروشاات األثااث – والقوالاب واألدوات العدد – االنتقالو  النقل وسائل – والتجهيزات

 (.المكت ية
 تستخدم الشركة طريقة القس  الثابت في إثبات اهتالك األصول الثابتة. -
ونتيجااة ال ااروف األمنيااة فااي الاا الد تعرضاات الشااركة  2014و  2013و  2012خااالل الساانوات  -

 لسرقة بعض سياراتها ووسائل النقل وهي عل  الشكل التالي:

 صافي القيمة الدفترية مجمع األهتالك القيمة الدفترية البيان

 1,627,530 (5,473,619) 7,101,149 سيارتين وتركس فولفو

 1,627,530 (5,473,619) 7,101,149 المجموع

 
قامااات الشاااركة باااإبالغ الجهاااات الرسااامية بالسااارقات وتااام تن ااايم محضااار ضاااب  لكااال سااايارة لااادى  -

عن كل ما ينتا عان ها   السايارات بعاد تااري  ضاب  الجهات المختصة وإخالء مسؤولية الشركة 
ي الشرطة وتعميم أرقام اللوحات عل  جميع المخافر والنقاط الحدودية وتوكيل مكتب محاماة لتاول

 .األمور القانونية المتعلقة به ا الموضول
وقامااات الشاااركة بتشاااكيل مخصاااص يعاااادل صاااافي القيماااة الدفترياااة للسااايارات المساااروقة واقتطاااال  -

 المخصص من صافي أرباحها اصواًل.
بقيمااة بي يااه م لاا  ( ساايارة ماان ساايارات التوزيااع المباشاار 9ركة ب يااع )قاماات الشاا 2018فااي عااام  -

س ومجمااع اإلهااتالك الخاااص  .( ل 12,586,949)   ( قيمتهااا الدفتريااة م لاا 88,300,000)
 .(12,033,355بها م ل  )

 إن تفصيل األصول الثابتة في الشركة األهلية للزيوت النباتية هو عل  الشكل التالي: -
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 :2020 أيلول 30تفصيل األصول الثابتة كما في

 نسبة االهتالك البيان
 إجمالي قيمة األصل

31/12/2019 

 إضافة واستبعاد 

 أصول ثابتة

 قسط اإلهتالك

30/09/2020 

 االهتالك المتراكم

31/12/2019 

 مجمع االهتالك

30/09/2020 

 صافي قيمة األصل

30/09/2020 

 17,941,938 - - -  17,941,938  األراضي

(712,230,8)  438,971,300 %2.5 ومرافقمباني وإنشاءات    (779,36,5142)   (491,767,222)  809,203,621  

,789,435923 %5 وتجهيزاتآالت    (701,807,41)   (222,187,508)   (923,994,486)  866,440,58  

(1,069,584)  69,813,468 %5 وانتقال وسائل نقل   (667,538,60 )   (251,60861, )  217,2058,  

382,371,99 %15 عدد وأدوات وقوالب   09002,1,12  (648,028,10)   (799,526,47 )   (546,555,75)  718,918,35  

518,869,71 %10 أثاث ومفروشات ومكاتب    (160,603)   (930,038,31 )   (090,64213, )  428,2274,  

395,403,671,5  المجموع  12,102,900 (346,739,34)   (77,5828,851,1 )  (1,220,568,220) 358,938,075 

وبا لك يكاون صاافي األصاول تام احتسااب قسا  اهتالكهاا خاالل الفتارة  ل.س (12,102,900)بقيماة  2020مان عاام  ثال بشهر خالل الربع المالح ة: تم شراء أصول جديدة 
 جدول صافي األول الثابتة. وفق
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 :2019 كانون األول 31تفصيل األصول الثابتة كما في 

 نسبة اإلهتالك البيان
 إجمالي قيمة األصل

31/ 12  /2018 

 إضافة واستبعاد

 أصول ثابتة

 اإلهتالكقسط 

 2019خالل 

 االهتالك المتراكم

31  /12  /2018 

 مجمع االهتالك

31  /12  /2019 

 صافي قيمة األصل

31  /12  /2019 

 17,941,938 - - -  17,941,938 - األراضي

 224,434,522 (214,536,778)  ( 203,562,496)  (10,974,282)  438,971,300 %2.5 ومرافقمباني وإنشاءات 

 73,248,566 (850,187,222)  ( 806,911,929)  (43,275,293) (70,104)  923,505,893 %5 وتجهيزاتآالت 

 9,274,801 ( 60,538,667)  ( 58,813,573)  (1,725,094)  69,813,468 %5 وسائل نقل وانتقال 

 51,844,404 ( 47,526,980)  ( 37,611,776)  (9,915,204) 26,323,899 73,047,483 %15 عدد وأدوات وقوالب

 4,830,587 ( 13,038,930)  ( 12,308,813)  (730,117) 1,430,400 16,439,118 %10 أثاث ومفروشات ومكاتب

 381,574,818 ( 1,185,828,577)  ( 1,119,208,587)  (66,619,990) 27,684,195 1,539,719,200  المجموع

  2018مجمع إهتالك وسائل النقل المباعة + أعباء إهتالك  )ناقص( 2017/  12/  31 في مجمع اإلهتالك=  2018/  12/  31االنتقال و مجمع إهتالك وسائل النقل *

 .س.ل 58,813,573=   2,504,172 )+(12,033,355 (-)68,342,757 =
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 :صافي الزبائن .4

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 62,922,732 62,572,732 إجمالي الزبائن

 ( 2,285,995)  ( 2,285,995)  مخصص حسميات الزبائن الجامدة 

 ( 60,636,737)  ( 60,286,737)  تحصيلهامؤونة ديون مشكوك في 

 - - المجموع

 
تقوم الشركة بمتابعة آجال ديون زبائنها ويتم تصنيف الديون إل  ديون جيادة ودياون مشاكوك فاي  -

 مؤؤنات للديون المشكوك في تحصيلها. وقامت الشركة بتكوينتحصيلها، 
 
 :مخزون الموجودات المختلفة .5

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 596,442,236 798,820,813 مخزون الموجودات المختلفة

 596,442,236 798,820,813 المجموع

 
مخاازون المحروقااات ومخاازون قطااع الزيااار ومخاازون  ن مخاازون الموجااودات المختلفااة يتضاامنإ -

 مواد التع ئة والتغليف ومخزون اللوازم المختلفة.
المخازون وياتم اساتخدام طريقاة المتوسا  المارج  تقوم الشركة بمساك ساجل تفصايلي بجمياع بناود  -

 .في تقييم المخزون 
األول قامااات الشاااركة باااإجراء جااارد فعلاااي لجمياااع بناااود مخزونهاااا وتااام مطابقاااة  النصاااففاااي نهاياااة  -

 الكميات الدفترية مع الكميات الفعلية.
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 الثانوي:و التام و اإلنتاج قيد الصنع و مخزون المواد األولية والمساعدة  .6

 

  عبارة عن ب ور وزيوت خام غير مصنعة :ن المواد األوليةو مخز. 
  كافة المواد المضافة للمواد الخام عن عبارة: ن المواد المساعدةو مخز. 
 نهائياة موجاودة  مصنعة غيارو سمون نباتية خامو زيوت و عبارة عن ب ور  :المخزون قيد الصنع

التكلفااة الوسااطية تقياايم هاا ا المخاازون علاا  طريقااة ) تعتمااد الشااركة فااي،و علاا  خطااوط اإلنتاج
 .(نسب اإلنجاز في اإلنتاجو راحل حسب م

 الزياوت النباتياة الجااهزة لل ياعو عباارة عان مخازون الشاركة مان السامون  :مخزون اإلنتاج التام ،
سااعر التكلفااة أو صااافي القيمااة القابلااة أساااس )فااي تقياايم هاا ا المخاازون علاا  تعتمااد الشااركة و 

 .(أيهما أقل للتحقق
 (: عبارة عن مخلفات اإلنتاجمخلفات اإلنتاجانوية )مخزون النواتا الث. 

 :و مؤوناتها ندية و أوامر الشراءستاإلعتمادات الم.7

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 ل.س ل.س 

 244,019,341 48,652,800 المستندية و أوامر الشراء و مؤوناتها اإلعتمادات

 244,019,341 48,652,800 المجموع

 
 

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 627,183,090 2,817,235,148 مخزن المواد األولية

 48,579,009 33,276,963 مخزن المواد المساعدة

 147,366,621 59,857,360 مخزون قيد الصنع

 104,134,238 1,181,018,777 مخزون اإلنتاج التام

 42,264,572 68,196,471 مخزون النواتا الثانوية ) مخلفات اإلنتاج(

 969,527,530 4,159,584,719 المجموع
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 :أمانات لدى الغير.8

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 المبلغ بالعملة األصلية البيان

 ل.س ل.س درهم إماراتي 

 1,302,543,427 3,075,911,242 9.042.277 (  لالستثمار أمانات لدى الغير ) الهيئة العربية

 1,302,543,427 3,075,911,242 9.042.277 المجموع
 

درهااام إمااااراتي/ تااام إياااداعهم لااادى الهيئاااة  9.042.277إن األماناااات لااادى الغيااار تمثااال ماااا قيمتاااه /  -
المسااااهمة فاااي رأس ماااال الشاااركة األهلياااة للزياااوت بنسااابة  ،العربياااة لالساااتثمار واإلنمااااء الزراعاااي

حياا  قاماات الشااركة األهليااة للزيااوت النباتيااة بتحوياال رصاايد حسااابها لاادى بنااك اإلمااارات  %.40
اإلساااالمي إلااا  حسااااب الهيئاااة العربياااة لالساااتثمار واإلنمااااء الزراعاااي بااا ات ال ناااك وذلاااك نتيجاااة 

 ورية.العقوبات االقتصادية الموضوعة عل  الشركات الس
تقااوم الشااركة بإعااادة تقياايم م لاا  األمانااة فااي نهايااة كاال فتاارة ماليااة وذلااك بأسااتخدام سااعر الصاارف  -

 المعتمد من مصرف سورية المركزي.
 لدرهم اإلماراتي في تقيايم م لا  األماناةليرة سورية مقابل ا/  340.17تم استخدام سعر صرف /  -

 .2020 أيلول 30بتاري  
 :ذممو سلف و تأمينات  .9

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 21,015,000 21,015,000 معدات شيلر 

 7,602,350 -- فراس شومل / بطاريات سائلة للرافعة الشوكية تأمينات وسلف محلية

 51,714,587 - المنطقةالحرة جمارك أمين محلية وسلف تأمينات

 4,696,800 4,696,800 تسويق األقطانو تأمينات لدى المؤسسة العامة لحلا 
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 649,704 649,704 تأمينات لدى شركة بيركاب تركيا لقاء تصنيع ع وات للشركة

 5,221,665 3,719,651 خدمات قانونية لدى بعض المحامينو سلف لقاء استشارات 

 180,672 6,107,898 سلف وذمم مديرية مالية حماة ضريبة دخل زيت نخيل

 4,538,315 9,302,711 الشركةسلف عل  الرواتب لبعض العاملين في 

 13,142,777 5,974,500 تأمينات عامةو سلف 

 108,761,870 51,466,264 المجمول
 

 

 :الحسابات المدينة المختلفة .10

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 4,881,410 - 2019سوق دمشق لعام بدل إدراج في و وتأمين المعمل عالن إ منطقة حرة ودعاية و 

 111,383,530 - 2019وأجور طباعة صاج لعام / رسوم 

 1,827,635 983,183 2021 تأمين وسائ  النقل لعام /و رسوم 

 5,943,014 5,943,014 حسابات قيد التسوية 

 124,035,589 6,926,197 المجموع

 

 .غيرهاوهي عبارة عن مصاريف جارية مدفوعة مقدمًا وحسابات قيد التسوية و  -
 :األخرى األرصدة المدينة  .11

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 - - شركة حمص للتغليف المعدني سلف 

 355,361 355,361 يول ف –الشركة السورية ال ترولية 

 3,925,904 3,925,904 ازوتم -الشركة السورية ال ترولية 
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 589,750 589,750 سلف لشركات مختلفة لشراء مواد مساعدة 

 - 11,785,100 محلا الفداءسلف 

 860,189 - مستحقة وغير مدفوعةسلف 

  1,841,923 وذمم عامة سلف 

 10,174,020 - قيمة فيول  -سلف شركة جيكو أوف شور

 15,905,224 18,498,038 المجموع

 
 .أمانات العاملينو  لموردينل المدفوعات المقدمةهي تمثل و  -

 
 :النقد في الصندوق ولدى المصارف .12

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 34,111,792 210,347,221 الصناديق / سوري 

 246,292,150 48,541,156 المصارف / سوري 

 5,802,270 16,673,188 المصارف / دوالر

 3,230,034 9,111,504 المصارف / يورو

 2,952 2,952 المصارف / ريال سعودي

 171,592 472,621 المصارف / ل ناني

 867,896,561 4,241,185,389 المصارف / درهم 

 117,973,806 66,083,681 حواالت في الطريق

 1,275,481,157 712,417,592,4 المجموع
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أساعار الصارف الصاادرة  نشارة بحساب األجن اي لقطعأرصدة الحسابات با تقييمبن الشركة قامت إ -
 –( ل س 1250علا  أسااس ساعر الادوالر) ،2020 /09/  30المصارف المركازي بتااري   عن

 ( ل س.82.63لليرة الل ناني )ا –س .( ل340.17)الدرهم  –س .( ل1401.69اليورو )
 :المسددو رأس المال المكتتب به  .13

يسااااااااوي قيماااااااة و ه،و ( ل.س 1,500,000,000المسااااااادد بالكامااااااال ) و بلااااااا  رأس الماااااااال المكتتاااااااب باااااااه 
 حيااا  تااام تعاااديل القيماااة االسااامية ،( ل.س للساااهم الواحاااد 100بقيماااة اسااامية )  ،( ساااهم15,000,000)

بموجااااااب قاااااارار وزارة  2012 / 07/  19بتاااااااري   ل.س 500ل.س بااااااداًل ماااااان  100للسااااااهم لتصااااااب  
 .2012/  06/  04/ تاري   1091االقتصاد رقم / 

 :االحتياطي القانوني .14

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 414,293,297 516,268,167 الفترةرصيد بداية 

 101,974,870 449,418,776 االحتياطي المشّكل خالل الفترة

 516,268,167 965,686,943 رصيد نهاية الفترة

 

 احتياطي اختياري: .15

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 72,969,324 123,956,759 رصيد بداية الفترة

 50,987,435 224,709,389 الفترةاالحتياطي المشّكل خالل 

 123,956,759 348,666,148 المجموع
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 :مكاسب غير محققة ) تقييم القطع ( .16

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 1,098,615,037 4,829,429,982 مكاسب غير محققة ) تقييم القطع (

 1,098,615,037 4,829,429,982 المجموع

 

 :أرباح غير موزعة .17

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 431,851,556 948,872,798 رصيد بداية الفترة

 845,641,897 3,348,244,239 رب  الفترة

 (18,620,655) (25,727,365) المحول ال  مكافأت مجلس اإلدارة

 (10,000,000) - المحول إل  تعويضات وبدالت مجلس اإلدارة

 - (60,490,203) أعوام سابقةالمحول إل  فروقات ضريبة 

 (300,000,000) (450,000,000) المحول إل  األرباح المستحقة للمساهمين

 948,872,798 3,760,899,469 رصيد نهاية الفترة

 

 :األرباح المدورة المحققة )المستحقة للمساهمين( .18

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 1,420,107 1,420,107 2002 أرباح مستحقة غير موزعة عن عام /

 1,551,727 1,551,727 2003أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 43,834 43,833 2005أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 
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 1,287,428 1,287,428 2006أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 413,471 400,337 2007أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 - - 2008مستحقة غير موزعة عن عام / أرباح 

 1,268,025 1,263,200 2009أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 3,246,783 3,165,993 2010أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 7,308,600 7,172,500 2011أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 13,730,639 13,511,264 2012أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 24,091,901 23,701,276 2013أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 19,780,541 19,445,041 2014أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 19,192,232 18,816,985 2015أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 27,594,524 27,019,549 2016أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 2017أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 2018أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 2019أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

25,825,182 

49,582,148 

265,766,040 

27,429,781 

59,446,029 

- 

 207,805,622 459,972,610 المجموع

 الموردون : .19

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 - 64,966,090 الموردون 

 - 64,966,090 المجموع
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 :سندات وتسهيالت مصرفية .20

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 101,000,000 - سندات وتسهيالت مصرفية

 101,000,000 - المجموع

 :مخصص تعويض نهاية خدمة العاملين .21

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 15,457,501 14,979,071 رصيد بداية الفترة

 - 21,000,000 المخصص ال ي تم تشكيله خالل الفترة

 (478,430) (44,945) المستخدم من المخصص خالل الفترة

 14,979,071 35,934,126 رصيد نهاية الفترة

 :الدائنون المتنوعون  .22

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 448,947 48,784,707 دائنون مختلفون  

 10,324,884 20,825,598 أمانات الدوائر الحكومية

 10,773,831 69,610,305 المجموع

 –يفات المختلفة بعض التوقو بعض الدوائر الحكومية و الدائنون المتنوعون يمثل )أمانات المكتت ين  إن -
 (.دائنون مختلفون 
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 :مسؤولية اجتماعية .23

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 18,2401,0 - اجتماعيةمسؤولية 

 18,2401,0 - المجموع

 
اسااتخدام مخصااص / ل.س وتاام  3,000,000 /بم لاا   2020تشااكيل مخصااص عاان عااام تاام  -

 . 2020كاماًل في عام  2020و 2019 يعن عام المسؤولية االجتماعية
 :حصة الصندوق التعاوني العمالي .24

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 1,000,000 - التعاوني العماليحصة الصندوق 

 1,000,000 - المجموع

س حصة الصاندوق التعااوني العماالي للشاركة عان عاام .( ل 1,000,000تم تخصيص م ل  )  -
 . 2020خالل عام  2019 عن عامالصندوق استخدام مخصص وتم  ،1920

 :منحة العاملين السنوية .25

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 25,000,000 - منحة العاملين السنوية 

 25,000,000 - المجموع

 .2020تم صرف الم ل  خالل عام و  2019 س لعام.( ل 25,000,000تم تخصيص م ل  ) 
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 :مخصص التزامات أخرى  مصروف .26

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 اااااا 314,543,571 مصروف مخصص التزامات أخرى 

 - 314,543,571 المجموع

 

 :2020مخصص ضريبة دخل األرباح  .27

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 21,144,502 471,815,358 2020ضريبة دخل األرباح عن عام  مصاريف مقدرة

 21,144,502 471,815,358 المجموع

 

 خااالل دفعهااا تاام س ل( 21,144,502)  والبااال  2019 عااام عاان األرباااح دخاال ضااريبة مخصااص م لاا  إن
 .2020 عام

 :)المصاريف المستحقة وغير المدفوعة ( .28

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 100,581 100,581 مصاريف عموالت مندوبين وتعويض إنهاء خدمة

 61,328,900 194,550,000 جمركي مقدرة مصاريف تخليص 

 61,429,481 194,650,581 المجموع

بعض المصاريف المستحقة الغيار مدفوعاة عان فتارات ساابقة خاالل يمثل رصيد المصاريف المستحقة  إن -
علماااًا أن هااا   . ومقااادرات مصااااريف تخلااايص للماااواد األولياااة (  –المالياااة، مثااال ) فاااواتير الكهربااااء  الفتااارة

 .المصاريف يجري تقديرها عل  أساس متوس  النفقات الفعلية لكل بند في الفترة المدروسة

 



 الشركة األهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة

 المرحلية اإليضاحات حول البيانات المالية

 2020أيلول   30

38 
 

 :األرصدة الدائنة األخرى  .29

 2019/  12/  31 2020/  09/  30 البيان

 386,427,684 95,040,677 أرصدة دائنة أخرى 

 386,427,684 95,040,677 المجموع

 وبعض المدينون المختلفون ال ين يسددون مبال  مسبقا للشركة. الدائنةالزبائن  دةرصأوهي تمثل 

 :صافي مبيعات اإلنتاج التام .30

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 2,233,505,535 9,692,599,945 صافي م يعات اإلنتاج التام

 2,233,505,535 9,692,599,945 المجموع

 

 وهو يمثل صافي م يعات الشركة من السمون والزيوت النباتية المختلفة. -
 :صافي مبيعات مخلفات اإلنتاج .31

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 10,192,590 462,184,351 صافي م يعات مخلفات اإلنتاج

 10,192,590 462,184,351 المجموع

 .غيرها (و  القشرةو  الكسبةو  هو يمثل صافي م يعات الشركة من مخلفات اإلنتاج مثل ) اللنتو  -
 :مخزون اإلنتاج التام أول المدة .32

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 757,458,119 104,134,238 اإلنتاج التام أول المدةمخزون 

 757,458,119 104,134,238 المجموع
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إن مخاازون اإلنتاااج التااام أول الماادة يمثاال رصاايد مخاازون اإلنتاااج التااام الجاااهز لل يااع فااي بدايااة  -
 الفترة.

يماة قيااس قتعتمد الشركة األهلية طريقة )التكلفة أو صافي القيمة القابلاة للتحقاق أيهماا أقال( فاي  -
 مخزونها وذلك بعد االعتراف األولي.

 أول المدة:مخلفات مخزون  .33

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 52,737,870 42,264,572 مخلفات أول المدةمخزون 

 52,737,870 42,264,572 المجموع

 في بداية الفترة.مخلفات أول المدة يمثل رصيد مخزون المخلفات إن مخزون  -
يماة قالشركة األهلية طريقة )التكلفة أو صافي القيمة القابلاة للتحقاق أيهماا أقال( فاي قيااس  تعتمد -

 مخزونها وذلك بعد االعتراف األولي.
 :مخزون قيد الصنع أول المدة .34

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 295,660,996 147,366,621 مخزون قيد الصنع أول المدة

 295,660,996 147,366,621 المجمول

 

/  1/  1وهاااو يمثااال قيماااة مخااازون اإلنتااااج قياااد الصااانع الموجاااود علااا  خطاااوط اإلنتااااج بتااااري   -
2020. 

حي  تعتمد الشركة في تقييم ه ا المخزون طريقة ) وسطي الكلفاة حساب مراحال ونساب اإلنجااز  -
 .في اإلنتاج (

 :إهتالكات وسائل اإلنتاج .35

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 41,332,991 29,942,648 إهتالك وسائل اإلنتاج
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 41,332,991 29,942,648 المجموع

 
 وهي تمثل إهتالكات األصول الثابتة طويلة األجل التي تخص العمليات اإلنتاجية وخدماتها.  -
 :خدمات اإلنتاجو مستلزمات  .36

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 1,758,377,219 6,203,552,506 مستلزمات وخدمات اإلنتاج

 1,758,377,219 6,203,552,506 المجموع
 

)الرواتااب واألجااور والمسااتلزمات الساال ية والمسااتلزمات الخدميااة والمصااروفات  وهاي تمثاال مجمااول -
 لة عل  مراكز الكلفة اإلنتاجية والخدمية.الجارية متضمنًة إهتالكات خدمات اإلنتاج( المحمّ 

 :آخر المدةمخزون اإلنتاج التام  .37

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 595,147,807 1,181,018,777 ن السمنة الجاهزةو مخز 

 - - ن زيت الدوار الجاهزو مخز 

 5,200 - ن زيت القطن الجاهزو مخز 

 595,153,007 1,181,018,777 المجموع

( 1,181,018,777والبااااال  ) 2020/  09/  30هاااو يمثااال قيماااة مخااازون اإلنتاااااج التاااام الجااااهز لل ياااع بتااااري  
 علمًا أن التقييم تم عل  أساس ) الكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل (.ل.س.

 :مخزون مخلفات آخر المدة .38

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 46,424,852 68,196,471 مخزون مخلفات آخر المدة

 46,424,852 68,196,471 المجموع



 الشركة األهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة

 المرحلية اإليضاحات حول البيانات المالية

 2020أيلول   30

41 
 

( 68,196,471) والبااال  2020/  09/  30يمثاال قيمااة مخاازون مخلفااات إنتاااج زياات القطاان بتاااري   هااوو 
 (. 0.9× علمًا أن التقييم تم عل  أساس ) سعر السوق  .ل.س

 :مخزون قيد الصنع آخر المدة .39

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 191,353,076 59,857,360 مخزون قيد الصنع آخر المدة

 191,353,076 59,857,360 المجمول

والبااال   2020/  09/  30وهااو يمثاال قيمااة مخاازون قيااد الصاانع الموجااود علاا  خطااوط اإلنتاااج بتاااري   -
 ( ل.س. 59,857,360)

 :التوزيعو مصاريف البيع  .40

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 34,513,840 69,654,099 مصاريف ال يع والتوزيع

 34,513,840 69,654,099 المجموع

الرواتاااااب ) ( ل.س، وهاااااي تمثااااال مجماااااول69,654,099بلغااااات مصااااااريف ال ياااااع والتوزياااااع م لااااا  ) -
( وفات الجارية متضامنًة اإلهتالكااتواألجور والمستلزمات السل ية والمستلزمات الخدمية والمصر 

 عل  مراكز الكلفة التسويقية. المحملة
 :العموميةو المصاريف اإلدارية  .41

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 21,919,133 48,396,360 مصاريف إدارية وعمومية

 21,919,133 48,396,360 المجموع

الرواتااب ( ل.س، وهااي تمثاال مجمااول )48,396,360بلغاات المصاااريف اإلداريااة والعموميااة م لاا  ) -
( متضامنًة اإلهتالكااتوفات الجارية والمستلزمات السل ية والمستلزمات الخدمية والمصر  واألجور

 المحملة عل  مراكز الكلفة اإلدارية والعامة.
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 :مصاريف مالية ) تكاليف التمويل ( .42

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 2,816 11,633,416 مصاريف مالية ) تكاليف التمويل (

 2,816 11,633,416 المجموع

فوائااد سااندات ( ل.س وهااي عبااارة عاان مصاااريف 11,633,416بلاا  مجمااول هاا   المصاااريف ) -
 حساب في المصارف. ومصاريف إدارة الثانيتسهيالت مصرفية تم سدادها خالل الربع 

 :اإليرادات األخرى  .43

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 48,300,971 2,825,451 أجور مستودعات وأجور وزن قبان

 - - م يع مخلفات نحاس ) معمل التنك (

 2,634,715 6,479,560 قيمة هوالك مختلفة وأجور سيارات للغير وتحليل مخابر للغير

 29,950,022 16,513,878 فوائد دائنة أرباح وديعة

 ( 9يارات عدد س –أرباح رأسمالية ) م يع أصول ثابتة 

 2018فروقات أرباح أسهم الهيئة العربية عن عام 

- 

- 

- 

31,184,813 

 112,070,521 25,818,889 المجموع

 مكاسب غير محققة من إعادة تقييم القطع األجنبي : .44

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 - 3,730,814,945 مكاسب غير محققة من تقييم القطع 

 - 3,730,814,945 المجموع
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 مخصص التزامات أخرى :مصروف  .45

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 - 314,543,571 مخصص التزامات أخرى 

 - 314,543,571 المجموع

 مسؤولية إجتماعية : .46

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 - 3,000,000 مسؤولية اجتماعية

 - 3,000,000 المجموع

 تعويض نهاية خدمة للعاملين : .47

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 - 21,000,000 تعويض نهاية خدمة للعاملين

 - 21,000,000 المجموع

 ,2020تم تشكيل ه ا المخصص في عام 

 : األرباحضريبة دخل  .48

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 19,042,514 471,815,358 ضريبة دخل األرباح

 19,042,514 471,815,358 المجموع

  :تم احتساب ضريبة األرباح عل  الشكل التالي -
 %40والبالغة  حصة الهيئةالعربيةحي  أن  }x60%(نسبة الضريبةxالخاضع للضريبةالرب  ){

 . تفاقية مع الجمهورية العربية السوريةمعفاة من الضريبة بموجب اال
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+ مصروف مخصص اهتالك المبانيالرب  الخاضع للضريبة = إجمالي الرب  ق ل الضريبة + 
مكاسب غير  -خدمة+ مخصص مسؤولية اجتماعية + مخصص تعويض نهاية التزامات أخرى 

 « ديون تم تحصيلها-عأرباح ودائ –( 60أرباح م يعات القانون ) -محققة من فروقات القطع 

  =} (8,225,002,707)+(8,230,712)+(3,000,000)+(314,543,571)+(21,000,000)–
(3,730,814,945)-  (121,473,200)- (38,430,935)-(350,000) {  =
% من 10+ نسبة الضريبة(*4,680,707,910){= فتكون ضريبة األرباح «(4,680,707,910)

% من الضريبة لقاء رسم إدارة 10الضريبة لقاء إعادة اإلعمار + 
 ل.س . [(655,299,107)+(65,529,911)+(65,529,911)=786,358,929=}محلية

 مخصص التزامات أخرى  –إجمالي ضريبة الدخل فتكون حصة الشركة من الضريبة = 

 ل.س حصة الشركة من ضريبة الدخل 471,815,358=  314,543,571–786,358,929= 

 :الربححصة السهم من  .49

 2019/  09/  30 2020/  09/  30 البيان

 13.84 516.88 صافي الرب  )الخسارة( للسهم بعد حجز الضريبة

 13.84 516.88 المجموع

ل.س للسااهم الواحااد مقارنااة باانفس  516.88بلاا  رباا  السااهم بعااد اقتطااال ضااريبة دخاال األرباااح 
 .دس للسهم الواح.ل13.84حي  بلغت األرباح  9201الفترة من عام 

 :التغير في صافي الزبائن .50

ص حساميات مخصا – 2019صيد مؤونة الديون المشكوك فيهاا لعاام ر  – 2019= ) إجمالي الزبائن    
2019  )- 

ص حساااميات مخصااا – 2020صااايد مؤوناااة الاااديون المشاااكوك فيهاااا لعاااام ر  – 2020) إجماااالي الزباااائن  
2020  =   )(62,922,732  – 60,636,737 – 2,285,995  )– (62,572,732  – 

 .س.ل 0= (  2,285,995  -60,286,737
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 التغير في المصاريف المستحقة وغير المدفوعة: .51

رصاااايد المصاااااريف  – 2020عااااام  التغياااار فااااي المصاااااريف المسااااتحقة = رصاااايد المصاااااريف المسااااتحقة
 2019المستحقة عام 

 .ل س133,221,100 =  61,429,481 -  194,650,581=       

 :صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي .52

 ( = ) األرباح الخسائر الصافية ق ل حجز الضريبة  صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي 

 ( 2020+ ) اإلهتالكات عن عام     

 ) مكاسب غير محققة من فروقات القطع( +   

 + ) تغير الموجودات المتداولة عدا تغير النقدية (   

 + ) تغير المطلوبات المتداولة (    

  =8,225,002,707  + 3,730,814,945 +34,739,642 +(4,798,624,856)  +
 ل.س . 6,851,430,071= (340,502,367)

 :االستثماري صافي التدفق النقدي من النشاط  .53

 ل.س . (12,102,900) شراء الموجودات الثابتة  = ق النقدي من النشاط االستثماري =صافي التدف

 :التغير في األرباح الغير موزعة ) التسديدات ( .54

ربااح األرصايد  + 2019األربااح عان عاام رصايد  – 2020 المساتحقة للمسااهمينوهو = رصيد األربااح 
 رب  الفترة الحالية – 2019المستحقة عن عام 

 ل.س 309,424,329=3,760,899,469-553,230,901+450,000,000-3,348,244,239
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 :صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي .55

المسااااتحقة (  تغياااار القااااروض قصاااايرة األجاااال األقساااااط)  فق النقاااادي ماااان النشاااااط التمااااويلي =صااااافي التااااد
 .الموزعة الغير األرباحتغير التسديدات لل نوك + 

 ل.س . 208,424,329 =  309,424,329+  (101,000,000) =
 

 :النقدية آخر المدة .56

 ) صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي (  النقدية آخر المدة =

 + ) صافي التدفق النقدي من النشاط االستثماري (                         

 + ) صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي (                         

 + ) النقدية أول المدة (                        

 تقييم القطع( )المكاسب غير المحققة من +                        

= (12,102,900)+6,851,430,07+208,424,329+1,275,481,157+(3,730,814,945) 

=4,592,417,712 

 

 إدارة المخاطر المالية: .57
 تمثل المخاطر المالية التي تواجهها الشركة من استخدامها ألدوات المالية فيما يلي:

 نخطر االئتما -
 خطر السيولة -
 خطر السوق  -

يعرض ه ا اإليضاح معلومات عن تعرض الشركة لكل خطر من المخاطر الم كورة أعال  وغايات وسياسات 
  .إلدارة رأس المالوأساليب الشركة 

 .تقع عل  مجلس اإلدارة المسؤولية الكلية عن وضع واإلشراف عل  إطار عمل إدارة المخاطر بالشركة
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 خطر االئتمان .175.
  معهم عل المتعامل األطراف أحد قدرة عدم حالة في مالية لخسائر الشركة تعرض مدى في االئتمان خطر يتمثل
 .المدينة التجارية ال مم من أساسية بصفة وتنشأ الشركة مع تعاقدهم تنفي 

النخفاض ا ناقصاً  الفاتورة بقيمة األخرى  المدينة وال مم المدينة التجارية ال مم ت هر أن عل  الشركة سياسة تنص
 تمي .غير مؤكد الم ل  كامل تحصيل يصب  عندما فيها المشكوك الديون  تقدير يتم تحصيلها، يتم لن مبال  ألية

 .الستردادها احتمال هناك يعود ال عندما -وجدت إن- المعدومة بالديون  االعتراف
 تقييم الوضعب الشركة تقوم المدينة التجارية ال مم ق ل من بالسداد الوفاء عدم نتيجة ك يرة لخسائر تعرضها من للحد

 بمخصص مناس وجود من التأكد مع االئتمانية االستراتيجية بتحدي  تقوم تقرير كل وبتاري  للعمالء، المالي
 .األمر لزم إذا - القيمة النخفاض

 

 انخفاض قيمة ال مم المدينة:
 

  ما يصبيتم وضع تقدير للم ل  القابل للتحصيل من ال مم التجارية المدينة والمستحقات من أطراف ذات عالقة عند
ساس أفردية يتم أداء ه ا التقدير عل  من غير المحتمل تحصيل الم ل  بكامله. بالنسبة للمبال  الهامة بصفة 

 فردي.
ع بالنسبة للمبال  غير الهامة بصفة فردية ولكنها تجاوزت موعد استحقاقها يتم تقييمها بصورة جماعية ووض

 مخصص وفقًا لطول بقائها متجاوزة لموعدها استناد إل  معدالت االسترداد التاريخية.
صم رى )عدا المصروفات المدفوعة مقدمًا( بالقيمة الصافية بعد خي هر بند المدينون واالرصدة المدينة األخ

 مخصص االنخفاض في القيمة.
 

 خطر السيولة: .2.75
ات اللتزاموا الشراء والتوريداتقابلة التزاماتها المتعلقة بعقود متتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة عل  

 المالية عند استحقاقها والتي يتم تسويتها إما نقدًا أو عن طريق أصل مالي آخر.
فاء ة للو ة الكافيتتم مراقبة متطلبات السيولة عل  أساس شهري وتعمل اإلدارة عل  التأكد من توفر األموال النقدي

ائر العادية وغير العادية ودون تك د أي خسبااللتزامات لدى استحقاقها بأك ر قدر ممكن وذلك في ظل ال روف 
 .غير مق ولة أو المخاطرة بسمعة الشركة

يستثن   ، وه اتتأكد الشركة من قدرتها عل  مقابلة التزاماتها المالية وتسديد المصاريف التشغيلية خالل فترة مناسبة
  ي ية.األثر المحتمل لل روف غير الط ي ية التي ال يمكن التن ؤ بها كالكوارث الط
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 خطر السوق: .3.75
راق يتمثل خطر السوق في التغيرات في األسعار والتي تنشأ من التغير في أسعار الصرف والفوائد وأسعار األو 

 إدارة إن الهدف من -إن وجدت –المالية التي قد تؤثر عل  إيرادات الشركة أو تكلفة االحتفاظ باألدوات المالية 
 خطر السوق هو إدارة ورقابة المخاطر السوقية التي قد تتعرض لها الشركة للوصول بها إل  الحد المق ول.

الغرض من إدارة مخاطر السوق هو الرقابة عل  تعرض الشركة لخطر السوق ووضعها ضمن حدود مق ولة، وفي 
 بناء وذلك المق ولة، المقاييس تلك وضع في تفكر حالياً  .رة الشركةنفس الوقت الحصول عل  العائد األمثل. إدا

 مراجعته. يتم وال ي به الق ول يمكن ال ي الخطر عل  أهمية
 

 :خطر العمالت .3.175.
ارة العمالت عن الحسابات بعمالت بخالف العملة الوظيفية للشركة، وال يوجد لدى إد تتعرض الشركة إل  مخاطر

يه الشركة سياسة للتحوط لتخفيفمخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت األجن ية. ذلك في الوقت ال ي ال تمتلك ف
 الشركة حسابات أصول ك يرة ذات ط يعة نقدية بالعمالت االجن ية.

 

 الفائدة سعر خطر .3.275.
في  للتغيرات ن راً  معينة مالية أداة  من المستق لية النقدية التدفقات قيمة تقلب بمخاطر الفائدة أسعار مخاطر تتمثل
 .السوقية الفائدة أسعار

 .سنوي  ربع بشكل الفائدة معدالت مخاطر مراجعة من التأكد سياسة الشركة تت ن 
 المالية األوراق سعر خطر .3.375.

حقيق تعرض اسعار اسهم الشركة النخفاضات حادة مما يؤثر عل  استمرارية الشركة أو في قدرتها عل  تتتمثل في 
 تدفقات نقدية من انشطتها.

حفاظ زمة للتتابع الشركة اسعار أوراقها المالية المدرجة في سوق دمشق باستمرار وتقوم بأتخاذ جميع التدابير الال
 مالية.عل  استقرار سعر أسهمها في السوق ال

 

 المال رأس إدارة .3.475.
ثقة  ل ع للمحاف ة قوية رأسمال قاعدة عل  المحاف ة هي المال رأس بإدارة يتعلق فيما الشركة إدارة سياسة إن

 .المستق ل في الشركة نشاط تطور استمرار وك لك السوق  وثقة والدائنون  المستثمر

مكن م حد ألعل  االقتراض حال في تحقيقه ممكن عائد أعل  بين التوازن  عل  المحاف ة إل  الشركة إدارة تسع 
 .المال لرأس قوي  مركز من المتأتي واألمان واألفضلية

 .السنة خالل المال رأس إدارة في الشركة سياسة في تغيرات هناك يوجد ال
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 :مبدأ االستمرارية .58
 لتشغيليفي نشاطها ا الشركة مستمرةأن تم إعداد ال يانات المالية وفقًا لم دأ االستمرارية وال ي يفترض 

ور أي (. وفي حال ظه1خالل الفترات القادمة وذلك بما يتوافق مع متطلبات م يار المحاسبة الدولي رقم )
 شك أو مؤشرات بعدم استمرارية الشركة سيتم اإلفصاح عن ذلك أصواًل.

 

 :حداث هامةأ .59
ألحداث أثرت تأثيرا ملموسا عل  القطاعات  2011عام ض الجمهورية العربية السورية من  تتعر 

يعتمد حجم ملموس لألنشطة االقتصادية. و االقتصادية بوجه عام، وأدت في مع م األحوال إل  انخفاض 
ا ب عليهتأثير ه   األحداث عل  المدى المتوقع والفترة الزمنية التي تنتهي عندها ه   األحداث وما يترت

 من آثار. 
   30/09/2020كما هي في من قبل مجلس اإلدارة على البيانات المالية تم االطالع 

 22/10/2020بتاريخ 


