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 اخلتامية  إيضاحات حول البياانت املالية
 2022 كانون األول  31

 
 معلومات عن الشركة   -1

، وغايتها إقامة مشروع إلوتاج الزيوت 03/07/1995أتسسحب بتاريخ  عامة  الشركة األهلية للزيوت النباتية  ما  هة شركة مسامهة مغفلة   -
 النباتية والسمن النبايت وما يرتبط هبذه الصناعة من صناعات تتفرع عنها أو تكملها. 

- ( الشركة  أسهمها )1.5رأمسال  لري  سورية، عدد  مليار   )15,000,000( املسامهني حالياً  مباعة، وعدد  األسهم    (3,631( سهم، يليع 
 مسامهاً. 

با ) - الاريب املشرتني  الامل  املنبثقة عن منظمات  املؤسسات  الزراعة وهة إحدى  الاربية ل ستثمار واإلمناء  اهليئة  رأمسال    ( من%40تساهم 
 .( مسامهاً 3,630)( من أسهم الشركة على %60الشركة، ويتوزع )

 ( عام ً يلياهم مسالون يف التأمينات االجتماعية. 226عدد الااملني يف الشركة حوايل ) يبل  -
 يتكون جملس إدار  الشركة من الساد :  -

 اجلهة اليت ميثلها الصفة  االسم  الرقم 
نسبة 
 امللكية 

 %  40 الزراعةاهليئة الاربية ل ستثمار واإلمناء  رئيس جملس اإلدار  الدكتور حممد بن حسن الاسريي  1

 %  0.33 مستقل انئد رئيس جملس اإلدار  الدكتور بديع برهان الدرويب  2

 %  0.33 مستقل أول عضو مفوض أمني قندقاة  املهند : حممد 3

 %  0.74 مستقل عضو مفوض اثن  الغ  جواد  األستاذ: عبد 4

 %  0.50 مستقل عضو عبد املنام جالوني األستاذ: 5

 
 شركة املهند  مهند سليمان األذن. للاام ال املدير ,30/3/2021تبدأ من اتريخ  سنتان مد  جملس اإلدار   -
 الطاقة اإلنتاجية:  -
 ( ألف  ن.30مسن وبايت: ) •
 ( أال   ن. 10زيحب وبايت: )دوار الشمس + القءن( بءاقة ) •
( ألف  ن 50الءاقة اإلوتاجية للمصنع مبنية على استقبال وعصر )زغد بذر القءن )لنحب(:    –قشر  بذور القءن    –كسبة بذر القءن   •

 بذر قءن، لكن الكميات املستلمة سنوًيً من بذر القءن تقل عن ربع هذه الكمية.
من ماسة األهلية(، وختتلف مكوانهتا  –الزهور  –اني  –املزرعة  –رغد  –تنت  الشركة حالياً ستة أوواع من السمون النباتية هة )الفاخر  •

 ووع إ  أخر. 
 وزيحب القءن وزيحب الدورا اللذين تنتاهما الشركة تباع أبحد األمساء الستة املذكور .
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 نظام اجلودة: -
 .2023عام  عملية التدقيق لدى الشركة وقرر استمرار منح شهاد  ااود  لغاية  ISO9001أهنى فريق تدقيق وظام إدار  ااود  

 املصاعب اليت تواجهها الشركة: -
د األولياة، األزمة الاامة اليت يواجهها القءر امتبيد وتبااهتا االقتصادية فيما يتالق بتقلد سار الصر  وصاوبة االسترياد والنقال واساتارار املاوا

 من القءع األجنيب. كامل الءاقة اإلوتاجية للشركة، ابإلضافة لادم تغءية املصر  املركزي لكافة احتياجات الشركةوعدم استثمار  
 أداء الشركة: -

 ان مان وتلاف أواواع السامون، ويكاون إوتااج الشاركة  /6,233/مياةك  2022عاام مان  كااوون األول  31الفارت  املنتهياة يف أوتاحب الشركة خا ل  
 .2021مقاروة مع عام  (  %8.4 (اقدار اخنفضحبقد 

 :2021و 2022اادول التايل يبني كميات اإلوتاج خ ل عامة   
 

 2021 كانون األول  31 2022 كانون األول  13 البيان  م

 6,370 6,119 مسون /  ن  1

 440 114 زيوت /  ن  2

 6,810 6,233 اجملموع  

 كمية اإلنتاج املباع: -
 زدادا وبذلك السمون، ن من وتلف أوواع  /2022/6,492عام  من كاوون األول  31الفرت  املنتهية يف  بلغحب كمية اإلوتاج املباع خ ل

 .2021مقاروة مع عام   0.10/ % /اقدار
 :2021و 2022ويف اادول التايل وبني كميات اإلوتاج املباع خ ل عامة 

 2021 كانون األول  31 2022 كانون األول  13 البيان  م

 5,984 6,378 مسون /  ن  1

 440 114 زيوت /  ن  2

 6,424 6,492 اجملموع  

 
 أسس إعداد البياانت املالية والسياسات احملاسبية اهلامة:  .1

 البياانت املالية: أسس إعداد  -2-1
   إعداد البياانت املالية للشركة وفقاً للماايري الدولية إلعداد التقارير. .2-1-1
 أسا  القيا :  .2-1-2
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   إعداد البياانت املالية وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية.  -
 الاملة الوظيفية وعملة عرض البياانت املالية:  .2-1-3

 . عملة االقتصادو  السورية وهة الاملة الوظيفية للشركة  إعداد وعرض البياانت املالية ابللري   -
 استخدام التقديرات احملاسبية:  .2-1-4

يق يتءلد إعداد البياانت املالية اا يتوافق مع املاايري الدولية إلعداد التقارير املالية وضع أحكام وتقديرات وافرتاضات تؤثر على تءب
 .وااللتزامات والدخل واملصروفات. فقد ختتلف النتائ  الفالية عن التقديراتالسياسات احملاسبية ومبال  األصول 

تم  تتم مراجاة التقديرات واالفرتاضات املتالقة هبا على حنو مستمر، كما يتم إدراج التادي ت على التقديرات احملاسبية يف الفرت  اليت ي
 .فيها مراجاة التقديرات أو يف أية فرتات مستقبلية تتأثر بذلك

 التغريات يف السياسات احملاسبية:  -2-2
 املعايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة -2-2-1

 كتاريخ التءبيق األويل:   1/1/2022قامحب الشركة بتءبيق تادي ت املاايري والتفسريات ااديد  التالية يف 
 ( واخلاص ابألدوات املالية 9املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ) ❖

( على  ريقة جديد  لتصنيف وقيا  األصول املالية واليت تاكس منوذج األعمال والذي يتم 9يتوي املايار الدويل للتقارير املالية رقم ) 
جمموعات رئيسية لألصول املالية وهة تلك املقاسة   ث ثمن خ له إدار  األصول وخصائص تدفقاهتا النقدية. كما يتوي املايار على  

ءفأ  وتلك املقاسة ابلقيمة الاادلة من خ ل الدخل الشامل األخر أو من خ ل األرابح أو اخلسائر ويلغة هذا املايار ما  ابلتكلفة امل
( حول األصول املالية احملتفظ هبا لتاريخ االست قاق وكذلك القروض والذمم املدينة واملوجودات 36جاء يف مايار احملاسبة الدويل رقم )

 لبيع. املالية املتوفر  ل
 اإلجيار عقود- 16معيار التقارير املالية الدويل رقم  ❖
عقود اإلجيار،   17والذي حل حمل مايار احملاسبة الدويل رقم    2016يف كاوون الثان    16مايار التقارير املالية الدويل رقم    إصدار   

، تفسري انة تفسريات املاايري رقم إجياراقية تتضمن عقد  حتديد فيما إذا كاوحب االتف   4وتفسري انة تفسريات التقارير املالية الدولية رقم  
تقييم جوهر الامليات اليت تنءوي على الشكل القاوون لاقد   27امتوافز، وتفسري انة تفسريات املاايري رقم    –اإلجيار التشغيلة    15

، ويتءلد من  اإلجيارلارض واإلفصاح اخلا  باقود  يدد مبادئ االعرتا  والقيا  وا  16اإلجيار. إن مايار التقارير املالية الدولية رقم  
يقوموا ابحملاسبة عن يليع عقود   أن  املايل بشكل    اإلجياراملستأجرين  املركز  بيان  للم اسبةوفق منوذج موحد ضمن  عن عقود   مشابه 
الدويل رقم   التمويلية وفق مايار احملاسبة  بتصنيف كافة عقود  17اإلجيار  املؤجر  املتبع ابس  اإلجيار. يستمر  التصنيف       تخدام وفس مبدأ 

أيضا   16: التمويلة والتشغيلة. يتءلد مايار التقارير املالية الدويل رقم  اإلجياروالتمييز بني ووعني من    17يف مايار احملاسبة الدويل رقم  
 .17فصاحات أكثر مما يتءلبه مايار احملاسبة الدويل رقم ًمن املؤجر واملستأجر القيام اب

 
 
 
 التأكد بشأن معامالت ضريبة الدخل عدم- 23تفسري جلنة املعايري الدولية رقم  ❖

ضريبية يتناول التفسري حتديد الربح اخلاضع للضريبة )اخلسار  الضريبية( والقواعد الضريبية واخلسائر الضريبية غري املستخدمة واالئتماانت ال
الضريبة، عندما يكون هناني عدم أت الدويل  غري املستخدمة ومادالت  الدخل اوجد مايار احملاسبة  . 12كد بشأن ماام ت ضريبة 

 أيخذ هذا التفسري النقاط التالية باني االعتبار: 



 النباتية املسامهة املغفلة حبماة لصناعة الزيوت الشركة األهلية 
 

15 
 

ما إذا كان ينبغة النظر يف املاام ت الضريبية بشكل إيلايل. واالفرتاضات اليت تقوم أبخذها السلءات الضريبية حتديد الربح اخلاضع  
( والقواعد الضريبية واخلسائر الضريبية غري املستخدمة واالئتماانت الضريبية غري املستخدمة ومادالت الضريبة.  للضريبة )اخلسار  الضريبية

 وأتثري التغيريات اليت تءرأ يف الواقع والظرو 
 :التعديالت على املعايري التالية
عندما حتصل املنشأ  على السيءر  على وشاط جتاري مشرتني، اودماج األعمال: توضح التادي ت أوه    –  3املايار الدويل للتقارير املالية  

 .ف هنا تايد قيا  حصصها السابقة يف هذا الامل
ذات الرتتيبات املشرتكة: توضح التادي ت أوه عندما حتصل املنشأ  على سيءر  مشرتكة   االستثمارات-  11املايار الدويل للتقارير املالية  

 .  ال تايد قيا  حصصها السابقة يف هذا النشاط التااريعلى وشاط جتاري مشرتني، ف ن املنشأ
الدويل رقم   الفقر     الدخل: توضحضرائد    –  12املايار احملاسيب  الوارد  يف  املتءلبات  املرتتبة   B52التادي ت أن  )االعرتا  ابآلاثر 

دت أرابح قابلة للتوزيع( تنءبق على يليع على ضريبة الدخل على أرابح األسهم عندما يتم االعرتا  ابملاام ت أو األحداث اليت ول
اليت تتاامل فقط مع املواقف اليت يكون فيها    52Aتباات ضريبة الدخل على توزياات األرابح عن  ريق وقل الفقر  بايًدا عن الفقر   

 .هناني مادالت ضريبية وتلفة لألرابح املوزعة وغري املوزعة
القرتاض: توضح التادي ت أوه إذا ظل أي اقرتاض حمدد مست ًقا باد أن يكون األصل ذي  تكاليف ا – 23املايار احملاسيب الدويل رقم 

البيع، يصبح االقرتاض جزًءا من األموال اليت تقرتضها املنشأ  عموًما عند حساب مادل الرمسلة  الصلة جاهزًا ل ستخدام املقصود أو 
 .على القروض الاامة

رقم   الدويل  احملاسيب  الدويل إلعداد   ثماراتاالست-28املايار  املايار  تءبق  املنشأ   أن  التادي ت  توضح  والزميلة:  املشرتكة  املشاريع  يف 
على األدوات املالية  ويلة األجل يف شركة زميلة أو مشروع مشرتني تشكل جزًءا من صايف االستثمار يف شركة زميلة  9التقارير املالية رقم 

 .حقوق امللكية عليها أو شركة مشرتكة ولكن ال يتم تءبيق  ريقة
 

  بعد:التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري السارية املفعول  معايري-2-2-2

   تقم الشركة بتءبيق املاايري الدولية للتقارير املالية ااديد  واملادلة الوارد  أدانه الصادر  لكن غري سارية املفاول باد: 
 سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  املالية الدولية اجلديدة واملعدلة معايري التقارير 

رقم   املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  على  اإلجيار"   :(16)التعديالت  عقود   "
 يض عن الت سينات على أرض مستأجر  يستباد التاديل التوضيح املتالق ابلتاو 

 حمدد.ال يوجد اتريخ سرًين 

املالية   للتقارير  الدويل  التأمني  (17)املعيار  تادي ت   عقود  ذلك  يف  )اا 
املالية    2020حزيران   للتقارير  الدويل  أبثر  التادي ت  تءبيق  يتم  املايار  على 

(17) 
( مبادئ االعرتا  باقود التأمني وقياسها 17يدد املايار الدويل للتقارير املالية )

 التأمني. (عقود 4عنها ويل حمل املايار الدويل للتقارير املالية ) واإلفصاحوعرضها 
( املالية  للتقارير  الدويل  املايار  منوذجاً  17يستارض  لاقود   عاماً،(  تاديله  يتم 

ميزات   مع  الرسوم  أاملوصو  على    املشاركة،التأمني  تبسيط   املتغري .وه هن   يتم 
النموذج الاام إذا   استيفاء ماايري ماينة عن  ريق قيا  االلتزام ابلتغءية املتبقية  

 . ساطاألقابستخدام هن  ختصيص 

يتم تءبيق التادي ت أبثر رجاة للفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو  
الثان   أول كاوون  يكن ذلك غري عملة، ويف    ، ما2023باد    

الرجاة   األثر  هن   تءبيق  يتم  امتالة  أوهذه  القيمة    املادل  هن  
 الاادلة 
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التأكد  والتوقيحب وعدم  املبل   لتقدير  امتالية  االفرتاضات  الاام  النموذج  يستخدم 
  التأكد. أيخذ من التدفقات النقدية املستقبلية ويقيس بشكل صريح تكلفة عدم  

 يف االعتبار أساار الفائد  يف السوق وأتثري خيارات وضماانت حاملة الواثئق.

 

املالية    2020يف حزيران   للتقارير  الدويل  املايار  تادي ت على  اجمللس  , أصدر 
( ملاااة املخاو  وحتدًيت التنفيذ اليت   حتديدها باد وشر املايار الدويل 17)

( املالية  الدويل 17للتقارير  للمايار  األويل  التءبيق  اتريخ  التادي ت  تؤجل   )
ا  فرتات إعداد التقارير السنوية    التادي ت(  )متضمناً (  17للتقارير املالية رقم )

أصدر اجمللس   وفسه،ويف الوقحب    .2023اليت تبدأ يف أو باد أول كاوون الثان  
( املالية  التقارير  إلعداد  الدويل  املايار  تءبيق  من  املؤقحب  لإلعفاء  ( 9متديداً 

 اوتهاء دد اتريخ  (( اليت مت4على املاايري الدولية إلعداد التقارير املالية )  )تادي ت
( يف املايار 9اإلعفاء الثابحب واملؤقحب من تءبيق املايار الدويل للتقارير املالية رقم )

املالية   للتقارير  إ 4)الدويل  أول  (  باد  أو  تبدأ يف  اليت  السنوية  التقارير  فرتات   
 .2023كاوون الثان 

متءلبات   بداية    االوتقال،لغرض  هو  األويل  التءبيق  اتريخ  إعداد  يكون  فرت  
ويكون اتريخ االوتقال   األو ،التقارير السنوية اليت تءبق فيها املنشأ  املايار للمر   
 األويل. هو بداية الفرت  اليت تسبق مباشر  اتريخ التءبيق 

 

ومعيار احملاسبة الدويل   (10تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )
املوج  عبي  (:28رقم ) الزميلة أو مشروعه   بني مستثمرودات  أو مشاركة  وشركته 
( 10املالية رقم )  للتقاريرعلى املايار الدويل    اليت أجريحبإن التادي ت   املشرتني
( تااجل امتاالت اليت يكون فيها بيع أو مسامهة 28احملاسبة الدويل رقم )  رومايا

  ص املشرتني. تنأبصول بني املستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه 
أو   األرابح  أن  على  فقدان التادي ت حتديداً  الناجتة عن  السيءر  على    اخلسائر 

الشركة التاباة اليت تنءوي على وشاط جتاري يف مااملة مع شركة زميلة أو مشروع 
يتم االعرتا     امللكية،ابستخدام  ريقة حقوق    ماااتها حماسبياً مشرتني واليت يتم  

فقط يف حدود حصص املستثمرين من غري هبا ضمن ربح أو خسار  الشركة األم  
املشروع   أو  الزميلة  الشركة  تلك  يف  الا قة  األرابح   وابملثل،  املشرتني.ذوي  ف ن 

اتباة  شركة  أي  يف  هبا  احملتفظ  االستثمارات  قيا   إعاد   عن  الناجتة  واخلسائر 
مشروع مشرتني يتم احملاسبة عنها ابستخدام   أوشركة زميلة    أصب حب  )واليتسابقة  
يتم االعرتا  هبا ضمن ربح أو خسار  الشركة األم السابقة   امللكية(قة حقوق   ري

الزميلة  الشركة  يف  الا قة  ذوي  غري  من  املستثمرين  حصص  حدود  يف  فقط 
 ااديد. ااديد  أو املشروع املشرتني 

 يسمح ابلتءبيق املبكر  السرًين،  يدد اتريخ 

تصنيف االلتزامات كمتداولة  –( 1تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم )
 أو غري متداولة 

تءبق التادي ت أبثر رجاة على الفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو 
 , مع السماح ابلتءبيق املبكر  2023باد أول كاوون الثان 
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الدويل رقم ) اليت أجريحب على مايار احملاسبة  التادي ت  تؤثر فقط على  1إن   )
عرض االلتزامات يف قائمة املركز املايل كمتداولة أو غري متداولة وليس على قيمة 

أو املالومات   مصاريف،صل أو التزام أو إيرادات أو  أو توقيحب االعرتا  أبي أ
اليت   اإلفصاح عنها حول تلك البنود. توضح التادي ت أن تصنيف االلتزامات  

وحتدد   التقرير،كمتداولة أو غري متداولة يستند إ  امتقوق القائمة يف هناية فرت   
املنشأ  ستما  إذا كاوحب  ما  ابلتوقاات حول  يتأثر  التصنيف ال  ر  حقها يف أن 

كما توضح أن امتقوق تاد قائمة إذا   االلتزام ابلتاهدات   االلتزام،أتجيل تسوية  
فرت    هناية  إ  حتويل   التقرير،يف  تشري  أهنا  لتوضح   " التسوية   " ل  تاريفاً  وتقدم 

الءر   إ   اخلدمات  أو  األخرى  األصول  أو  امللكية  حقوق  أدوات  أو  النقد 
  املقابل.

( رقم  الدويل  احملاسبة  معيار  على   واآلالت املمتلكات    (16تعديالت 
 املتحصالت قبل االستخدام املقصود  –واملعدات 

 إوتاجها جتة من بيع األصنا  اليت    م أي عائدات انضال تسمح التادي ت ب
بنود  من  بند  أي  تكلفة  من  ل ستخدام  متاحاً  األصل  هذا  يصبح  أن  قبل 

إ    واملادات،  واآلالتاملمتلكات   األصل  إحضار  أثناء  احملققة  الاائدات  أي 
 اإلدار . املوقع وامتالة التشغيلية ال زمة له إلجناز األعمال ابلءريقة اليت تستهدفها  

تارت  املنشأ  باائدات تلك املبياات إ  جاود التكاليف ذات الصلة   ايل،وابلت
أو   الربح  احملاسبة   اخلسار .ضمن  ملايار  وفقاً  البنود  هذه  تكلفة  املنشأ   وتقيس 

توضح التادي ت أيضاً ماىن " اختبار ما إذا كان   ".( " املخزون 2الدويل رقم )
 سبة الدويل يامل بشكل سليم " ويدد مايار احملا األصل

ميكن 16) لألصل  واملادي  الف   األداء  إذا كان  ملا  تقييم  أوه  على  ذلك   )
 أو توريد السلع أو اخلدمات أو أتجريها لآلخرين أو ألغراض   إوتاجاستخدامه يف 

إدارية و إذا   يتم عرضها بشكل منفصل يف قائمة الدخل الشامل , وينبغة أن 
الا  املالية عن قيمة  الربح أو اخلسار  تفصح القوائم  املدرجة يف  التكلفة  ائدات و 

واليت تتالق ببنود منتاة وليسحب إحدى ورجات األوشءة االعتيادية للمنشأ  , 
الشامل    الدخل  قائمة  يف  التكلفة  و  الاائدات  تلك  يتضمن  )بنود(  بند  وأي 
اآلالت  و  املمتلكات  بنود  على  فقط  ولكن   , رجاة  أبثر  التادي ت  تءبق 

  األعمال ليت   إحضارها ا  املوقع وامتالة التشغيلية ال زمة هلا إلجناز  واملادات ا
املاروضة يف القوائم   األو ابلءريقة اليت تستهدفها اإلدار  يف أو باد بداية الفرت   

 ليت تءبق فيها املنشأ  التادي ت للمر  األو  .ا املالية 
للتادي ت كتاديل  للتءبيق األويل  الرتاكمة  املنشأ  االعرتا  ابألثر  ينبغة على 

  امللكية،أي بند آخر من بنود حقوق    )أوعلى الرصيد االفتتاحة لألرابح املدور   
 املاروضة. يف بداية تلك الفرت  األو   م ئم(كما هو 

 , مع السماح ابلتءبيق املبكر 2022أول كاوون الثان 
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( عرض القوائم املالية وبيان املمارسة 1ت على معيار احملاسبة الدويل ) تعديال
( املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  النسبية  2للمعايري  األحكام  إصدار   )–  

 اإلفصاح عن السياسات احملاسبية  
احملاسبة   مايار  متءلبات  التادي ت  يتالق  1)الدويل  تغري  فيما  عن    ابإلفصاح( 

ية. وستبدل التادي ت مصءلح " مالومات السياسة احملاسبية  السياسات احملاسب
اهلامة   احملاسبية  السياسات   " اصءلح   " السياسة   ".ااوهرية  مالومات  تاترب 

إذا   مهمة  املالومات    كان،احملاسبية  جند  إ   جنباً  إليها  النظر   األخرى عند 
تؤثر على القرارات   املدرجة يف القوائم املالية للمنشأ  من املتوقع بشكل ماقول أن 

للقوائم املالية لألغراض الاامة على أسا    األساسيون اليت يتخذها املستخدمون  
 تلك القوائم املالية 

الدويل   احملاسبة  مايار  الداعمة يف  الفقرات  تاديل  أن 1)رقم  كما    لتوضيح   )
 أو   األحداثمالومات السياسة احملاسبية " اليت تتالق ابملاام ت غري املادية أو  

تكون مالومات السياسة   عنها. قد  اإلفصاحغري مهمة وال يلزم    األخرى الظرو   
الظرو   الصلة أو األحداث أو  املاام ت ذات  احملاسبية جوهرية بسبد  بياة 

املبال   األخرى، لو كاوحب  ومعغري    حىت  ليس  جوهرية.  مالومات   حبذلك،  كل 
أو   املادية  ابملاام ت  املتالقة  احملاسبية  األخرى   األحداثالسياسة  الظرو   أو 

وأمثلة لشرح وإثبات   إرشاداتوضع جملس املاايري أيضا    ذاهتا.هة جوهرية  د  
بيان  يف  املوض ة   " خءوات  أربع  من  املكووة  النسبية  األمهية  عملية   " تءبيق 

 املالية. التقارير  الدولية إلعداد( اخلا  ابملاايري 2املمارسة )

الثان   ويتم   2023أول كاوون  املبكر  ابلتءبيق  السماح  مع   ,
 رجاة. تءبيقه أبثر 

والتغيريات   احملاسبية،السياسات    –(  8ويل ) تعديالت على معيار احملاسبة الد
 تعريف التقديرات احملاسبية  -يف التقديرات احملاسبية واألخطاء

التقديرات  يف  التغيري  بتاريف  احملاسبية  التقديرات  تار   التادي ت  وستبدل 
ف ن التقديرات احملاسبية هة " املبال  النقدية يف   ااديد،التاريف   احملاسبية اوجد

التغيري يف القوا تاريف  القيا  "   حذ   التأكد من  املالية اليت ختضع لادم  ئم 
التقديرات   افهوماجمللس    احتفظ   ذلك،ومع    احملاسبية.التقديرات   يف  التغيريات 

 التالية: التوضي اتاحملاسبية مع املايار مع 
ياترب- تءورات    ال  أو  جديد   مالومات  عن  النات   احملاسيب  التقدير  يف  التغيري 

 جديد  تص ي اً خلءأ.
أو  - املدخ ت  أحد  يف  التغيري  أتثريات  لتءوير    أسلوب إن  املستخدم  القيا  

التقدير احملاسيب هة تغيريات يف التقديرات احملاسبية إذا   تكن انجتة عن تص يح 
 السابقة. أخءاء الفرت  

 , مع السماح ابلتءبيق املبكر 2023وون الثان أول كا

( الدويل  احملاسبة  معيار  على  الضرائب  12تعديالت  املؤجلة   –(  الضرائب 
 واحدة. املتعلقة ابألصول وااللتزامات الناشئة عن معاملة 

 , مع السماح مع التءبيق املبكر  2023أول كاوون الثان 
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االعرتا    من  اإلعفاء  من  آخر  استثناء  التادي ت  اوجد   األويل،تقدم 
إع  املنشأ   تءبق  ال  ا  التادي ت  تؤدي  اليت  للماام ت  األويل  االعرتا   فاء 

وقابلة   للضريبة  خاضاة  ومتساوية  مؤقتة  قاوون    للخصم.فروق  على  اعتماداً 
عند  واملقتءاة  للضريبة  اخلاضاة  املؤقتة  الفروق  تنشأ  قد  به  املامول  الضرائد 

أبصل   األويل  على   والتزاماالعرتا   تؤثر  وال  أعمال  اودماج  متثل  ال  مااملة  يف 
سبيل   على  للضريبة  اخلاضع  الربح  أو  احملاسيب  عند    املثال،الربح  هذا  ينشأ  قد 

بتءبيق املايار   األصلوما يقابله من حق استخدام    اإلجيارعقد    ابلتزاماالعرتا   
باد التادي ت   اإلجيار.يف اتريخ بدء عقد    16التقارير املالية رقم    إلعدادالدويل  

الدويل   احملاسبة  مايار  املنشأ  االعرتا  ابملوجودات  12)رقم  على  يتاني على   )
مع إدراج أي أصل ضرييب مؤجل خيضع   الصلة، الضريبية املؤجلة ذات    واملءلوابت

(. يضيف اجمللس أيضاً 12ملاايري االسرتداد الوارد  يف مايار احملاسبة الدويل رقم )
( رقم  الدويل  احملاسبة  ملايار  توضي ياً  يوضح كيفية  12مثاالً  الذي  تءبيق ( 

بداية أول   التادي ت. باد  اليت حتدث يف أو  املاام ت  التادي ت على  تنءبق 
مقاروة   فرت     ذلك،   إابإلضافة    ماروضة.فرت   أقرب  بداية  تارت    مقاروة،يف 
  يلة:املنشأ  اا 

امتد الذي يكون فيه من احملتمل توفر ربح خاضع  )إ *موجودات ضريبية مؤجلة 
ضرييب  والتزام  للخصم(  القابل  املؤقحب  الفرق  استخدام  مقابله  يف  ميكن  للضريبة 

  يلة:اميع الفروق املؤقتة القابلة للخصم واخلاضاة للضريبة املرتبءة اا 
 اإلجيار. والتزاماتحق استخدام املوجودات -
إيقا  التشغيل واالستااد  واملءلوابت املماثلة واملبال  املقابلة املارت  هبا كازء -

 الصلة.من تكلفة األصل ذي 
للرصيد    األثر*   للتادي ت كتاديل  األويل  للتءبيق  لألرابح   االفتتاحةالرتاكمة 

حقوق    )أواملدور    من  آخر  مكون  ذلك   االقتضاء(حسد    امللكية،أي  يف 
   .التاريخ

الاملة أن يتم تقدير أثر   منها،تتوقع إدار  الشركة أن يتم تءبيق املاايري املبينة أع ه يف إعداد القوائم املالية عند اتريخ سرًين كل   وإوه من غري 
 .ل الدراسة التفصيلية لتءبيق تلك املاايري على القوائم املالية للشركةتءبيق ذلك يف الوقحب امتايل بشكل ماقول متني قيام اإلدار  ابستكما

 
 
 

 السياسات احملاسبية اهلامة:  -2-3
 إن السياسات احملاسبية املشار إليها أدانه   تءبيقها عند إعداد البياانت املالية للشركة: 

 ابإليراد: االعرتا  .2-3-1
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لنموذج من  املنشأ  أن يكون هلا حق فيه مقابل السلع أو اخليتم االعرتا  ابإليراد لياكس املبل  الذي تتوقع   س مخدمات املقدمة للزابئن وفقاً 
 . IFRS 15مع الزابئن وفق املايار  ءوات للم اسبة عن اإليرادات الناجتة عن الاقود املربمة خ

 مبياات البضائع 
 السيءر  إ  الزبون، ويتم ذلك عاد  عند تسليم املبياات للزابئن. يت قق اإليراد من مبياات البضائع يف الل ظة الزمنية اليت تنتقل فيها 

 زون:خامل .2-3-2
زون ابلتكلفة أو صايف القيمة القابلة للت قق أيهما أقل. متثل التكاليف املصروفات املتكبد  على كل منت  حىت وصوله إ  موقاه أو خيظهر امل

 شكله امتايل على الن و التايل: 

 ومواد مساعد : تكلفة الشراء على أسا  املتوسط املرجح. ام وقءع غيار خمواد  -

  املستوى إوتاج حتحب التشغيل وبضاعة اتمة الصنع: تكلفة املواد املباشر  والامالة املباشر  مضافاً إليها مصاريف التصنيع غري املباشر  على أسا -
 الءبياة للنشاط.

 البيع التقديري باد حسم أي تكاليف إضافية متوقع صرفها حىت إمتام الصنع أو البيع. يدد صايف القيمة القابلة للت قق على أسا  سار 
 املاام ت ابلاملة األجنبية:  .2-3-3

األ تريلة  إعاد   ويتم  املاام ت.  تواريخ  يف  السائد   الصر   ألساار  وفقاً  الوظيفية  الاملة  إ   األجنبية  ابلام ت  املاام ت  حتويل  صول يتم 
الءب  التاريخ. وتتمثل  وااللتزامات ذات  السائد  يف ذلك  الاملة الوظيفية وفقاً ألساار الصر   التقرير إ   بتاريخ  ياة النقدية ابلام ت األجنبية 

الوظيفية الاملة  احملاسبية  سد  املقيد  ابلدفاتر  قيمة األصل  بني  ما  النقدية ابلفرق  اخلاصة ابلبنود  األجنبية  الام ت  يف هناية   أرابح وخسائر 
 ، وبني قيمة األصل احملولة وفقاً ألساار الصر  السائد يف هناية الفرت . الفرت 

حتويل    السورية، ويتمتتم إعاد  حتويل األصول وااللتزامات ذات الءبياة غري النقدية ابلام ت األجنبية، واليت يتم قياسها ابلقيمة الاادلة إ  اللري   
بية اليت يتم قياسها ابلتكلفة التارخيية وفقاً ألساار الصر  السائد  يف اتريخ املااملة. هذا ويتم البنود ذات الءبياة غري النقدية ابلام ت األجن

 . )قائمة الدخل و الدخل الشامل حسد امتال( االعرتا  بفروق صر  الام ت األجنبية الناجتة عن إعاد  الت ويل ضمن األرابح أو اخلسائر
 بيان التدفقات النقدية:  .2-3-4

من أوشءة التشغيل    يقة غري املباشر  عند إعداد التدفقات النقدية حيث يتم تسوية صايف الربح أو اخلسار  مع صايف األصولتتبع الشركة الءر 
 واالستثمار والتمويل. 

 املالية:  األدوات .2-3-5
 املوجودات املالية:  . 2-3-5-1

 االعرتا  األويل 
إ  موجودات مالية مدرجة ابلتكلفة املءفأ ، موجودات مالية مدرجة ابلقيمة الاادلة  تقوم الشركة بتصنيف موجوداهتا املالية عند االعرتا  األويل  

 من خ ل الدخل الشامل اآلخر وموجودات مالية مدرجة ابلقيمة الاادلة من خ ل األرابح أو اخلسائر.
وجودات املالية وخصائص التدفقات النقدية التااقدية  حتدد الشركة تصنيف املوجودات املالية استناداً إ  منوذج األعمال الذي تستخدمه إلدار  امل

 للموجودات املالية. 
ة  حىت يتم تصنيف األصل املايل وقياسه ابلتكلفة املءفأ  أو ابلقيمة الاادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر، جيد أن ينشأ عنه تدفقات وقدي

ة املست ق. يشار إ  هذا التقييم ابسم اختبار "دفاات املبل  األصلة      مع تتمثل با"دفاات املبل  األصلة مع الفائد  فقط" على املبل  األصل
 الفائد  فقط" والذي يتم إجراؤه على مستوى األدا  املالية الواحد . 
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غري   حنو  على  األسهم  يف  االستثمارات  باض  تصنيف  الشركة  ختتار  قد  األويل،  االعرتا   الاادلة             عند  ابلقيمة  لإللغاء كاستثمارات  قابل 
املالية: الارض، وال   األدوات  IAS 32من خ ل الدخل الشامل اآلخر، وذلك عندما تستويف تاريف حقوق امللكية  بقاً ملايار احملاسبة الدويل  

ة سابقاً يتم االحتفاظ هبا لغرض املتاجر . ويتم حتديد هذا التصنيف على أسا  كل أدا  على حد . ويتم حتويل األرابح واخلسائر املرتاكمة املسال
 . ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إ  األرابح املدور  عند االستبااد، وال يتم حتميلها على بيان الدخل الشامل

 موجودات مالية مقتناة ابلتكلفة املطفأة  -
 يقا  األصل املايل ابلتكلفة املءفأ  إذا ما استوىف الشر ني التاليني وهو غري حمدد ابلقيمة الاادلة من خ ل األرابح واخلسائر:

 االحتفاظ ابألصل ضمن منوذج أعمال الغرض منه االحتفاظ ابملوجودات لت صيل تدفقات وقدية تااقدية، و •
صل ت  عن األحكام التااقدية ألصل مايل تدفقات وقدية يف تواريخ حمدد  واليت تاترب فقط مدفوعات ألصل املبل  ابإلضافة إ  الفائد  على أين •

 املبل  القائم. 
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -

 أدوات الدين
الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفحب الشر ني التاليني وأيضاً   يتم اختيار قياسها ابلقيمة الاادلة من تقا  أدا  الدين ابلقيمة الاادلة من خ ل 

 خ ل األرابح واخلسائر: 
االحتفاظ ابألصل املايل ضمن منوذج أعمال والذي يت قق الغرض منه عن  ريق حتصيل كل التدفقات النقدية التااقدية وبيع املوجودات  •

 املالية، و 
 ينت  عن األحكام التااقدية ألصل مايل تدفقات وقدية يف تواريخ حمدد  واليت تاترب فقط مدفوعات ألصل املبل  ابإلضافة إ  الفائد  على  •

 أصل املبل  القائم. 
اخلسائر من التغري يف القيمة الاادلة يتم قيا  أدوات الدين ابلقيمة الاادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر ابلقيمة الاادلة ويتم تسايل األرابح و 

 اليت   االعرتا  هبا يف بيان الدخل الشامل اآلخر.
ة املتباة يف  يتم إثبات إيرادات الفوائد والتغري يف سار الام ت األجنبية وخسائر اخنفاض القيمة واالسرتدادات يف األرابح أو اخلسائر بنفس الءريق

ابلتكلفة املءفأ . عند إلغاء االعرتا ، يتم إعاد  تصنيف األرابح أو اخلسائر املرتاكمة املارت  هبا سابقاً يف بيان   املوجودات املالية اليت يتم قياسها
 الدخل الشامل اآلخر إ  بيان الدخل. 

 أدوات حقوق امللكية
تار بشكل غري قابل لإللغاء أن تارض التغريات  عند االعرتا  األويل، ابلنسبة الستثمار حقوق امللكية غري احملتفظ به للمتاجر ، ف ن الشركة قد خت

 ال حقة يف القيمة الاادلة يف الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أسا  كل استثمار على حدى.
ك يرادات   ال يتم إعاد  تصنيف املكاسد واخلسائر من أدوات حقوق امللكية هذه إ  بيان الدخل. يتم إثبات توزياات األرابح يف بيان الدخل

االعرت  يتم  امتالة،  األدوات، ويف هذه  ازء من كلفة  اسرتداداً  التوزياات ميثل  من  املت صل  يكن  الدفع، ما   إثبات حق  أخرى عند  ا   تشغيلية 
 فاض القيمة. أدوات حقوق امللكية ابلقيمة الاادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر لتقييم اخن عابألرابح يف بيان الدخل الشامل اآلخر. ال ختض

 
 

 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة  -
ة عند االعرتا  تتضمن املوجودات املالية ابلقيمة الاادلة من خ ل الربح أو اخلسار  األصول املالية احملتفظ هبا للمتاجر  أو األصول املالية املخصص 

 اخلسار  أو األصول املالية اليت من امللزم قياسها ابلقيمة الاادلة. األويل ابلقيمة الاادلة من خ ل الربح أو 
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و ابلقيمة  إضافة لذلك وعند االعرتا  األويل، قد ختتار الشركة بصور  غري قابلة لإللغاء قيا  أصل مايل يفة اتءلبات القيا  ابلتكلفة املءفأ  أ
ة من خ ل الربح أو اخلسار  إذا كان القيام بذلك يلغة أو يقلص بصور  جوهرية  الاادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر للقيا  ابلقيمة الاادل

 عدم التوافق احملاسيب الذي قد ينشأ 
غري ابلقيمة الاادلة يف  يتم تسايل املوجودات املالية ابلقيمة الاادلة من خ ل الربح أو اخلسار  يف بيان املركز املايل ابلقيمة الاادلة. يتم االعرتا  ابلت

 يان الدخل. ب
 يف األسهم املدرجة ك يرادات أخرى يف بيان الربح أو اخلسار  عند إثبات حق الدفع. تيتم االعرتا  بتوزياات األرابح على االستثمارا

 إلغاء االعرتا  ابملوجودات املالية 
 جمموعة أصول مالية مشاهبة( عندما: يتم إلغاء االعرتا  ابألصل املايل )أو عندما يكون ممكناً، جزء من األصل املايل أو جزء من  

 ال ياود للشركة حق يف است م التدفقات النقدية من هذا األصل.  -
 عندما تقوم الشركة بت ويل امتق يف است م التدفقات النقدية من األصل أو التزامات بدفع التدفقات النقدية املستلمة ابلكامل  -

 ة حتويل، وإما: مباشر  وبدون أي أتخري إ   ر  اثلث اوجد اتفاقي

 قامحب بشكل جوهري بت ويل املخا ر واملنافع املرتبءة ابألصل، أو •
   تقم بت ويل أو االحتفاظ ابملخا ر واملنافع املرتبءة ابألصل بشكل جوهري ولكنها وقلحب قدرهتا على الت كم إبدار  األصل. •

أو التزمحب ابتفاقية حتويل تقوم بتقييم ما إذا كان وإ  أي مدى احتفظحب عندما تقوم الشركة بت ويل امتق يف است م التدفقات النقدية من األصل  
يتم االعرتا  اخا ر ومزاًي امللكية. إن   تقم بت ويل املخا ر واملنافع املرتبءة ابألصل بشكل جوهري و  تنقل قدرهتا على الت كم إبدار  األصل، 

امت املستمر  يف األصل. يف هذه  املستباد وااللتزام ابألصل إ  حد مشاركتها  األصل  قيا   يتم  بذلك.  املرتبط  االلتزام  بتسايل  الشركة  تقوم  الة 
 املرتبط به على أسا  ياكس امتقوق وااللتزامات اليت احتفظحب هبا الشركة. 

الشركة تسديده إ   ر     يتم قيا  املشاركة املستمر  اليت تتخذ شكل ضمان لألصل املنقول ابلقيمة الدفرتية لألصل أو أكرب مقابل قد يءلد من
 أيهما أقل. –اثلث 

 املءلوابت املالية:  . 2-3-5-2
 االعرتا  األويل 

فة  يتم تصنيف املءلوابت املالية كمءلوابت مالية مدرجة ابلقيمة الاادلة ضمن األرابح أو اخلسائر، قروض ذمم دائنة، أو كمشتقات مالية مصن 
 امتال.كأدوات حتوط يف الت وط الفاال،  سد 

 تبءة ابملااملة. يتم إثبات املءلوابت املالية مبدئياً ابلقيمة الاادلة، ويف حالة القروض والذمم الدائنة يتم اإلثبات ابلصايف باد  رح التكاليف املر 
 إلغاء االعرتا  ابملءلوابت املالية 

االل  إهناء ص حية  أو  إلغاء  يتم  املالية عندما  إلغاء االعرتا  ابملءلوابت  بشروط يتم  الدائن  وفس  قائم آبخر من  مايل  التزام  يستبدل  تزام. عندما 
ديد، ويتم  وتلفة بشكل جوهري، أو عندما تتغري شروط االلتزام القائم بشكل جوهري يتم إلغاء االعرتا  اباللتزام األصلة واالعرتا  اباللتزام اا

 ديد يف قائمة الدخل الشامل. تسايل الفرق بني القيمة امتالية ل لتزام األصلة وااللتزام اا
 وصص اخلسائر االئتماوية املتوقاة  .2-3-6
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/ املالية رقم  للتقارير  الدويل  املايار  تءبيق  املالية بشكل جوهري من خ ل  ريقة  9أدى  للموجودات  التدن  احتساب خسار   تغيري  ريقة  إ    /
/، حيث يتم 39خلسار  عند تكبد اخلسار  حسد مايار احملاسبة الدويل رقم /اخلسائر االئتماوية املتوقاة ذات وظر  مستقبلية بدالً من االعرتا  اب
 /.9رقم / ال ختضع الختبار التدن اوجد املايار الدويل للتقارير املالية ةتسايل وصصات للخسائر االئتماوية املتوقاة. أدوات حقوق امللكي

اميع   املتوقاة  االئتماوية  اخلسائر  اخصص  الشركة  حتتسد تارت   واخلسائر.  األرابح  خ ل  من  الاادلة  ابلقيمة  هبا  احملتفظ  غري  الدين  أدوات 
ت  اليت  النقدية  التدفقات  ويليع  للاقد  وفقاً  املست قة  التااقدية  النقدية  التدفقات  بني  الفرق  على  بناًء  املتوقاة  االئتماوية  الشركة اخلسائر  توقع 

األصل الفاال  الفائد   أو  است مها، وصومة اادل  احملتفظ هبا  الضماانت  بيع  الناجتة عن  النقدية  التدفقات  املتوقاة  النقدية  التدفقات  تشمل  ة. 
 التازيزات االئتماوية األخرى واليت تشكل جزء ال يتازأ من شروط التااقد. 

 يتم االعرتا  ابخلسائر االئتماوية املتوقاة على مرحلتني. 
تشهد   اليت    االئتماوية  للتارضات  الناجتةابلنسبة  االئتماوية  اخلسائر  احتساب  يتم  األويل،  االعرتا   منذ  االئتمان  وا ر  يف  جوهرية  من  زًيد  

شهراً(. أما ابلنسبة للتارضات االئتماوية اليت شهدت   12شهراً )اخلسائر االئتماوية املتوقاة على مدى    12أحداث التاثر احملتمل حدوثها خ ل  
منذ االعرتا  األويل، جيد احتساب وصص اخلسائر االئتماوية املتوقاة عن الامر املتبقة للتارض بغض النظر زًيد  جوهرية يف وا ر االئتمان  

 عن توقيحب التاثر )اخلسائر االئتماوية املتوقاة عن الامر املتبقة ألدوات الدين(.
ب اخلسائر االئتماوية املتوقاة، وابلتايل ال تتبع الشركة التغيريات ابلنسبة للذمم التاارية املدينة واألصول التااقدية، تءبق الشركة املنه  املبسط متسا

بياانت  يف وا ر االئتمان، وعوضاً عن ذلك تارت  اخصص اخلسائر االئتماوية املتوقاة عن الامر املتبقة هلذه األدوات وذلك يف اتريخ إعداد ال
اخلرب  على  تستند  املخصص  الحتساب  مصفوفة  الشركة  تستخدم  اخلاصة  املايل.  املستقبلية  للاوامل  وفقاً  واملادلة  االئتماوية  للخسار   التارخيية    

 ابملدينني والبيئة االقتصادية. 
 تاترب الشركة األصل املايل متاثر عند أتخري السداد جملموعات من الزابئن حتمل صفات خسار  مشرتكة. ومع ذلك ويف باض امتاالت، قد تاترب 

عند توفر مالومات ذات مصادر داخلية أو خارجية تشري إ  أوه من غري املرجح أن حتصل الشركة على املبال  التااقدية   الشركة األصل املايل متاثراً 
 املست قة ابلكامل وذلك قبل األخذ باني االعتبار أي تازيزات ائتماوية حمتفظ هبا من قبل الشركة. 

 رأ  املال:  .2-3-7
الاادية ضمن مكوانت حقوق   األسهم  تبويد  البياانت  يتم  امللكية يف اتريخ  الاادية من حقوق  إصدار لألسهم  تكاليف  أية  امللكية ويتم خصم 

 املالية. 
 املمتلكات واملادات واملبان )األصول الثابتة(:  .2-3-8

 االعرتا  والقيا : 
 هت ني وخسائر اخنفاض القيمة. تقا  بنود املمتلكات واملادات ابلتكلفة انقصاً جممع اال

ادات التكلفة املنسوبة بصفة مباشر  القتناء األصل، كما تتضمن التكلفة املكووة داخلياً تكلفة املواد والامالة املباشر  انقصاً تتضمن املمتلكات وامل
املوضع  وإعاد   البنود  وإزالة  تفكيك  تكاليف  منها، وكذلك  املتوقع  الغرض  عاملة يف  حالة  األصول يف  مباشر  اال  بصفة  تنسد  تكاليف  أية 

يه وتكاليف االقرتاض املرمسلة. تتم رمسلة الربجميات املشرتا  واليت تشكل وظيفة ال تتازأ من املادات ذات الا قة هبا كازء من تلك  الكائنة عل
 املادات.

 واآلالت واملادات. عندما يكون ألجزاء املمتلكات واملادات أعمار إوتاجية وتلفة تتم احملاسبة عنها كبنود مستقلة )مكوانت الرئيسية( للاقار  
إعاد  التقومي ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر وعرضه يف احتيا ة إعاد  التقييم ابستثناء املبل  الذي ياكس به النقص   فائض يتم االعرتا  أبي  

ل. يتم حتقيق الااز من إعاد   من إعاد  تقييم وفس األصول املارت  به سابقاً يف بيان الدخل، ففة هذه امتالة يتم االعرتا  ابلزًيد  يف بيان الدخ
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ة التقييم يف بيان الدخل، ابستثناء أي عاز ياوض بصور  مباشر  زًيد  سابقة لنفس األصول حيث يتم مقاصته مباشر  مقابل الفائض يف احتيا  
 إعاد  التقييم. 

املت من  يكون  عندما  أو  استبااده  عند  واملادات  واملصاوع  املمتلكات  بند  عن  االعرتا   وزع  اقتصادية يتم  منافع  على  امتصول  عدم                   وقع 
األخرى    اإليراداتمن استخدامه أو استبااده. يتم حتديد مكاسد أو خسائر استبااد املمتلكات واملصاوع واملادات ويتم االعرتا  هبا ابلصايف يف  

 فائض إعاد  التقييم إ  األرابح املرحلة.  يف الدخل الشامل. وعند بيع األصول املااد تقييمها يتم حتويل املبال  املضمنة يف
 جتري التقييمات بصور  متكرر  اا يكفة للتأكد من أن القيمة الاادلة لألصول املااد تقييمها ال ختتلف جوهرًيً عن قيمتها الدفرتية. 

 التكاليف ال حقة: 
املمتلكات واملصاوع واملادات يف   بنود  بتكلفة استبدال أحد  اقتصادية يتم االعرتا   البند لو كان من احملتمل تدفق منافع  الدفرتية لذلك  القيمة 

عن القيمة الدفرتية للازء املستبدل. يتم    مستقبلية مضمنة يف ذلك البند للشركة ومن املمكن قيا  تكلفته بصور  موثوق هبا. يتم وزع االعرتا
  بيان الدخل عند تكبدها. ادات يفاالعرتا  بتكلفة اخلدمة اليومية للممتلكات واملصاوع وامل

 هت ني: اال
 هت ني وهو تكلفة األصل أو مبل  آخر تستبدل به التكلفة انقصاً قيمته الباقية. هت ني على املبال  القابلة ل يتسد اال

ابال االعرتا   من  يتم  بند  لكل  املقدر   اإلوتاجية  األعمار  مدى  على  الثابحب  القسط  بءريقة  الدخل  بيان  يف  واملصاوع هت ني  املمتلكات    بنود 
هت ني على  اهت ني املنافع االقتصادية املستقبلية املضمنة يف بند األصل. ال يتسد  واملادات حيث أن ذلك ياكس بصور  مقاربة النمط املتوقع ال

 األراضة. 

 املستخدمة للفرت  امتالية وفرتات املقاروة كما يلة:  االهت نيوسد 
 السنوية هتالك نسب اال نوع األصل 

%2.5 مبان وإوشاءات ومرافق  

%5 آالت وجتهيزات   

%5 وسائل النقل واالوتقال  

% 15 عدد وأدوات وقوالد   

% 10 أاثث ومفروشات ومكاتد   
 

 مناسباً. إذا كان  –هت ني، األعمار اإلوتاجية والقيم املتبقية يف هناية كل فرت  مالية ويتم إجراء تسوًيت عليها يتم مراجاة  رق اال
 األصول غري امللموسة .2-3-9

يتم إثبات تكلفة امتصول على برام  امتاسد اآليل ابلشركة كأصول غري ملموسة ويتم إ فاءها على مدى الامر املقدر ل ستفاد  من هذه 
اإل فاء على بيان الربح الربام  والذي قدرته إدار  الشركة أبربع سنوات ابتداَء من اتريخ االستفاد  من هذا األصل، ويتم حتميل مصروفات  

 أو اخلسار  والدخل الشامل اآلخر وفقاً لءريقة القسط الثابحب. 
   املوجودات غري املاليةيف قيمة  التدن .2-3-10

مؤشر  وجود  حال  ويف  االخنفاض،  حول  مؤشر  هناني  إذا كان  فيما  لت ديد  تقرير  اتريخ كل  يف  املالية  غري  لألصول  القيمة  مراجاة                 يتم 
 خنفاض يتم تقدير املبل  املمكن اسرتداده من تلك األصول. على اال

املت املستقبلية  املالية  النقدية  التدفقات  تتمثل يف قيمة االستخدامية عن  ريق خصم  النقدية  توليد          وقاة القيمة االسرتدادية لألصل أو وحد  
 متالية بسار السوق لوحد  النقد واملخا ر املتالقة هبذا األصل.إ  قيمتها امتالية ابستخدام مادل خصم قبل الضريبة ياكس التقديرات ا
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تدفقات  توليد  يتم من خ هلا  اليت  أصغر جمموعة من األصول  يتم جتميع األصول يف  قيمة األصول،  االخنفاض يف  القيام ابختبار  ولغرض 
 جمموعات األصول األخرى )وحد  توليد النقدية(. وقدية من االستامال االعتيادي واليت تكون مستقلة بشكل مل وظ عن ابقة األصول أو 

ل، يتم يتم االعرتا   سار  االخنفاض يف القيمة يف حال زًيد  القيمة الدفرتية لأًلصل أو وحد  النقدية عن القيمة االسرتدادية املقدر  لألص
 اإلدارية. صروفات إدراج خسائر االخنفاض يف القيمة يف بيان الدخل ضمن بند امل

 املخصصات:  .2-3-11
عن أحداث    يتم تكون وصصات ل لتزامات القائمة واملتوقاة، سواء كاوحب قاوووية أو على أسا  موضوعة  كم التءبيق الاملة وذلك

، أو عن أحداث اقتصادية  IAS37متحب يف املاضة، من املرجح تدفق خارجة مستقبلة ملنافع وذلك اا يتوافق مع مايار احملاسبة الدويل  
 لتسوية هذه االلتزامات ويتم ذلك يف  IFRS9يتوقع حدوثها يف الفرتات القادمة وذلك اا يتوافق مع مايار إعداد التقارير املالية الدولية  

 ضوء الدراسات التفصيلية اليت جتريها الشركة لتقدير مبل  االلتزام. 
 إيراد بيع املمتلكات واملادات واملبان  .2-3-12

 يتم االعرتا  ابإليرادات من بيع األصول الرأمسالية )األصول الثابتة( على أسا  االست قاق عندما تتوفر الشروط التالية: 
 توقيع الاقود وإمتام عملية البيع.  -
 ملدينة الناشئة عن عملية البيع ال ختضع ألية أحداث مستقبلية. الذمم ا  -
إن الشركة قد حولحب للمشرتي كافة املنافع واملخا ر الاادية اخلاصة ابمللكية يف مااملة ذات  بياة بيع وليس هلا ارتباط مستمر وجوهري  -

 بءبياة األصل الثابحب. 
 ليس جوهرًيً فيما يتالق بقيمة الاقد الكلية. إّن الامل الواجد إكماله إما ميكن قياسه بسهولة أو  -
 تكلفة االقرتاض  .2-3-13

أو   تشييد  أو  مباشر  القتناء  االقرتاض بصور   تكاليف  برمسلة  الشركة  بغرض حتديد   إوتاج تقوم  تكلفة ذلك األصل  أصل مؤهل كازء من 
 الفائد  املتاحة للرمسلة. 

ارات عن استثمار مؤقحب لتلك القروض، تتوقف عملية رمسلة تكاليف القروض يتم ختفيض التكاليف املتالقة بتلك القروض أبي إيراد استثم
 عندما يصبح األصل جاهز ل ستخدام املستهد . تقيد كافة الفوائد األخرى يف بيان الربح أو اخلسار . 

 الضرائد:  .2-3-14
الشركة   الضرائد املست قة على  السارية والتادي ت    –إن وجدت    –حتسد  للقواوني واللوائح  الاربية   بقاً  اليت متحب عليها يف اامهورية 

الدخل   السورية، ووظراَ لءبياة احملاسبة الضريبية يف سورية ف ن تءبيق ما ورد بشأن الضرائد املؤجلة اايار احملاسبة الدويل عن الضرائد على
ذه األصول ال تدرج إال عندما تكون ال ينشأ عنه التزامات ضريبية مؤجلة. ويف حال وشأ  أصول ضريبية مؤجلة عن تءبيق املايار ف ن ه

 هناني مؤشرات كافية أن هذه األصول سيتم حتققها يف املستقبل املنظور. 
 تاويضات هناية اخلدمة:  .2-3-15

من تاويضات هناية   تقوم الشركة اباللتزام بقاوون الامل والقواوني املءبقة يف اامهورية الاربية السورية عند حساب مست قات موظفة الشركة
 ويتم تشكيل وصص لتاويضات هناية اخلدمة بشكل كامل.  اخلدمة،

 دخل ومصاريف التمويل:  .2-3-16
رابح أو يتكون دخل التمويل من الفوائد الدائنة على األموال املستثمر  )متضمنة الودائع قصري  األجل(، ويتم االعرتا  ابلفوائد الدائنة يف األ

 الفاال. اخلسائر عند است قاقها ابستخدام سار الفائد  
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بتكاليف   االعرتا   يتم  االئتماوية.  والتسهي ت  املكشو   على  والس د  االقرتاض  على  املدينة  الفوائد  من  التمويل  مصاريف  تتكون 
  االقرتاض اليت ال تكون منسوبة مباشر  إ  اقتناء أو إوشاء أو إوتاج األصل املؤهل.

 صايف املوجودات الثابتة:  3

 :ةل.  ، وهة متثل ما يل /472,529,740/مبل   2022  كاوون األول  31 خ املوجودات الثابتة بتاريبل  رصيد صايف 

 البيان 
كانون   31كما يف 
 2022األول

 2021كانون األول   31كما يف  

 ل. س   ل. س  
 1,579,866,295  1,829,438,395 إيلايل املوجودات الثابتة يف بداية الفرت  

 249,572,100  - اإلضافات على املوجودات الثابتة يضاف:
 -  - قيمة املوجودات الثابتة املباعة  يطرح:
 1,627,530  1,627,530  صايف القيمة الدفرتية للسيارات املسروقة : يضاف
 ( 1,627,530)  ( 1,627,530) : وصص السيارات املسروقة يطرح 
 ( 1,278,415,949)  ( 1,356,908,655) : وصص اهت ني املوجودات الثابتة يطرح 

 551,022,446  472,529,740 اجملموع 
وساائل النقال واالوتقاال  –اآلالت والتاهيازات  –املبان واإلوشاءات واملرافاق  –الثابتة يف الشركة تتكون من )األراضة   األصولإن   -

 األاثث واملفروشات والتاهيزات املكتبية(. –الادد واألدوات والقوالد  –
 تستخدم الشركة  ريقة القسط الثابحب يف إثبات اهت ني األصول الثابتة. -
 ووتياة الظرو  األمنية يف الب د تارضحب الشركة لسرقة باض سياراهتا ووسائل النقل   2014و  2013و  2012 خ ل السنوات -

 وهة على الشكل التايل:

 لبيان
 

 القيمة الدفرتية 

 

 هتالك جممع اال

 

 صايف القيمة الدفرتية 

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

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

 
قامحب الشركة إبب غ ااهات الرمسية ابلسرقات و  تنظيم حمضر ضبط لكل سيار  لادى ااهاات املختصاة وإخا ء مساؤولية الشاركة عان كال  -

امتدودية وتوكيل مكتد حماماا  لتاويل ما ينت  عن هذه السيارات باد اتريخ ضبط الشر ة وتاميم أرقام اللوحات على يليع املخافر والنقاط 
 األمور القاوووية املتالقة هبذا املوضوع.

 صواًل.أوقامحب الشركة بتشكيل وصص ياادل صايف القيمة الدفرتية للسيارات املسروقة واقتءاع املخصص من صايف أرابحها  -
مبلااا  ( قيمتهاااا الدفرتياااة 88,300,000( سااايار  مااان سااايارات التوزياااع املباشااار بقيماااة بياياااه مبلااا  )9قاماااحب الشاااركة ببياااع ) 2018يف عاااام  -

 (.12,033,355هت ني اخلا  هبا مبل  )ل.   وجممع اال  (12,586,949)
 إن تفصيل األصول الثابتة يف الشركة األهلية للزيوت النباتية هو على الشكل التايل: -
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 :2022 االول كاوون   13األصول الثابتة كما يفتفصيل 

 نسبة االهتالك  البيان 
 إمجايل قيمة األصل

31/12/2021 

 إضافة واستبعاد

 أصول اثبتة 

 هتالك قسط اال

31/12/2022 

 االهتالك املرتاكم 

31/12/2021 

 جممع االهتالك 

31/12/2022 

 صايف قيمة األصل 

13/12/2022 

 17,941,938 - - -  17,941,938 - األراضة

( 328,974,10)  438,971,300 %2.5 مبان وإوشاءات ومرافق  (236,485,343 ) (626,459,724 )  674,511,119  

( 516,196,61)  923,435,789 %5 آالت وجتهيزات   (885,552,881 ) (397,49,7901 )  239,866,12  

( 905,1,331)  69,813,468 %5 وسائل وقل واوتقال   (63,383,872 ) (777,71564, )  691,097,5  

( 404,679,48)  357,746,382 % 15 عدد وأدوات وقوالد    (78,236,720 ) (124,204,271 )  258,425,302  

( 598,1,022)  21,529,519 % 10 أاثث ومفروشات ومكاتد    (14,757,133 ) (731,77915, )  788,749,5  

( 706,492,78)  1,829,438,395  اجملموع   (1,278,415,949 ) (1, 563 ,908,655) 472,529,740 
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 :2021كاوون األول   31تفصيل األصول الثابتة كما يف 

 البيان 
نسبة 

 هتالك اال

 إمجايل قيمة األصل

31 /12  /2020 

 إضافة واستبعاد

 أصول اثبتة 

 هتالك قسط اال

 2021خالل 

 االهتالك املرتاكم 

31  /12  /2020 

 جممع االهتالك 

31  /12  /2021 

 صايف قيمة األصل 

31  /12  /2021 

 17,941,938 - - - - 17,941,938 - األراضة

 202,485,956 ( 236,485,343) ( 225,511,061) ( 10,974,282) - 438,971,300 %2.5 مبان وإوشاءات ومرافق

 37,882,908 ( 885,552,881) ( 869,106,513) ( 16,446,368) - 923,435,789 %5 آالت وجتهيزات 

 6,429,596 ( 63,383,872) ( 61,964,527) ( 1,419,345) - 69,813,468 %5 وسائل وقل واوتقال  

 279,509,662 ( 78,236,720) ( 61,123,054) ( 17,113,666) 245,912,100 111,834,282 % 15 عدد وأدوات وقوالد 

 6,772,386 ( 14,757,133) ( 13,833,213) ( 923,920) 3,660,000 17,869,519 % 10 أاثث ومفروشات ومكاتد 

 551,022,446 ( 1,278,415,949) (1,231,538,368) ( 46,877,581) 249,572,100 1,579,866,295  اجملموع 
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 صايف الزابئن:  .4

 ، وهة متثل ما يلة:صفر 2022 كاوون األول   31 خبل  رصيد صايف الزابئن بتاري

 

 البيان 
 

 2021كانون األول   31كما يف     2022كانون األول  31كما يف

 ل. س   ل. س   

 62,572,732  62,572,732  إيلايل الزابئن

 ( 2,285,995)  ( 2,285,995)  وصص حسميات الزابئن ااامد   
 ( 60,286,737)  ( 60,286,737)  مؤووة ديون مشكوني يف حتصيلها 

 -  -  اجملموع 
 

الديون إ  ديون جيد  وديون مشكوني يف حتصايلها، وقاماحب الشاركة بتكاوين تقوم الشركة اتاباة آجال ديون زابئنها ويتم تصنيف  -
 انت للديون املشكوني يف حتصيلها.و مؤ 

 
 خمزون املوجودات املختلفة:  .5

 ل.  ، وهة متثل ما يلة: / 2,478,252,090/ مبل  2022كاوون األول   31 خبتاري تلفة خزون املوجودات املبل  رصيد و

 2021كانون األول   31كما يف   2022كانون األول  31كما يف   البيان 

 ل. س   ل. س    

 204,877,759  286,242,134   وزن احملروقات

 75,000,478  122,452,912   وزن قءع الغيار 

 1,478,114,726  1,936,328,551   وزن مواد التابئة والتغليف 

 16,095,884  90,136,381   وزن اللوازم املختلفة 

 -  43,092,112   وزن مواد البناء 

 1,774,088,847  2,478,252,090   اجملموع 

 
 إن وزون املوجودات املختلفة يتضمن وزون احملروقات ووزون قءع الغيار ووزون مواد التابئة والتغليف ووزون اللوازم املختلفة. -
 املخزون ويتم استخدام  ريقة املتوسط املرجح يف تقييم املخزون.تقوم الشركة اسك سال تفصيلة جبميع بنود  -
قاماااحب الشاااركة إبجااراء جااارد فالااة امياااع بناااود وزوهنااا و  مءابقاااة الكميااات الدفرتياااة ماااع 2022-12-31الفااارت  املاليااة يف هنايااة  -

 الكميات الفالية.
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 خمزون املواد األولية واملساعدة واإلنتاج قيد الصنع والتام والثانوي:  .6

 ل.  ، وهة متثل ما يلة: /1,799,043,057/مبل   2022 كاوون االول   31 خبتاري بل  رصيد هذا امتساب

 2021كانون األول   31كما يف   2022كانون األول31كما يف  البيان 
 ل. س   ل. س   

 354,949,458  1,157,608,361  وزن املواد األولية

 426,534,838  515,692,183  وزن املواد املساعد  

 411,019,729  60,872,361  وزون اإلوتاج التام 
)ولفات  الثاووية  النوات   وزون 

 اإلوتاج( 
 

64,870,152 
 

113,910 

 1,192,617,935  1,799,043,057  اجملموع 
 وزون املواد األولية: عبار  عن بذور وزيوت خام غري مصناة. •
 املساعد : عبار  عن كافة املواد املضافة للمواد اخلام.وزون املواد   •
 املخزون قيد الصنع: عبار  عن بذور وزيوت ومسون وباتية خام ومصناة غري هنائية موجود  على خءوط اإلوتاج، وتاتمد الشاركة يف تقيايم هاذا •

 املخزون على  ريقة )التكلفة الوسءية حسد مراحل ووسد اإلجناز يف اإلوتاج(.
اإلوتاااج التااام: عباار  عاان واازون الشاركة ماان الساامون والزيااوت النباتياة اااااهز  للبيااع، وتاتماد الشااركة يف تقياايم هاذا املخاازون علااى أسااا  وازون  •

 )سار التكلفة أو صايف القيمة القابلة للت قق أيهما أقل(.
 وزون النوات  الثاووية )ولفات اإلوتاج(: عبار  عن ولفات اإلوتاج. •

 :ومؤوانهتاالشراء  وأوامراإلعتمادات املستندية .7

 2021كانون األول   31كما يف   2022األول  كانون  31كما يف البيان 
 ل. س   ل. س  

 -  13,431,117,647 (  ن 2.000أمر شراء زيحب خنيل خام لكمية )
 -  3,357,779,413 (  ن 500أمر شراء زيحب خنيل خام لكمية )

 37,571,530  - (  ن 2.500خام لكمية )أمر شراء زيحب خنيل 
 37,571,530  16,788,897,060 اجملموع 

 أماانت لدى الغري: .8

 ل.  ، وهة متثل ما يلة:  / 10,541,390,048/مبل   2022 كاوون األول  31 خبتاريأماانت لدى الغري بل  رصيد 

  كانون األول  31كما يف   البيان 
2022 

 2021كانون األول   31كما يف  



 الشركة األهلية للزيوت النباتية املسامهة املغفلة حبماة 
 

31 
 

 ل. س   ل. س  

 7,024,556,604  10,541,390,048 أماانت لدى الغري )اهليئة الاربية ل ستثمار( 
 7,024,556,604  10,541,390,048 اجملموع 

 

وهااو ميثااال الوديااااة املربو اااة  ( ل. 5,203,254,041درهااام إمااارايت ااااا يااااادل ) (6,338,475إن األماااانت لااادى الغاااري متثاال ماااا قيمتاااه ) -
وهااااة املبااااال  الاااايت   إيااااداعهم لاااادى اهليئااااة الاربيااااة  درهاااام إمااااارايت/6,502,785اااااا ياااااادل /  ( ل. 5,338,136,007ومبلاااا  ) .ساااانوًي

. حياث قاماحب الشاركة األهلياة للزياوت النباتياة بت ويال %40ل ستثمار واإلمناء الزراعة، املسامهة يف رأ  مال الشركة األهلية للزياوت بنسابة 
الزراعااة بااذات البنااك وذلااك وتياااة الاقااوابت  رصاايد حساااهبا لاادى بنااك اإلمااارات اإلساا مة إ  حساااب اهليئااة الاربيااة ل سااتثمار واإلمناااء

 على الشركات السورية. االقتصادية املوضوعة
 ستخدام سار الصر  املاتمد من مصر  سورية املركزي.تقوم الشركة إبعاد  تقييم مبل  األماوة يف هناية كل فرت  مالية وذلك اب -
 / لري  سورية مقابل الدرهم اإلمارايت يف تقييم مبل  األماوة. 820.9  استخدام سار صر  /   -

 
 أتمينات وسلف وذمم: .9

 ل.  ، وهة متثل ما يلة: /6,057,187,821/مبل   2022 كاوون االول  31 خبتاري بل  رصيد أتمينات وسلف وذمم

 2021كانون األول   31كما يف   2022 كانون األول  31كما يف   البيان 
 ل. س   ل. س   

 125,179,923  219,241,901  أتمينات وسلف مستوردات 
 -  5,036,701,738  اتمينات وسلف لدى اهليئة الاربية 

 20,660,600  20,660,600  أتمينات لدى املؤسسة الاامة متل  وتسويق األقءان
 649,704  649,704  أتمينات لدى شركة بريكاب تركيا لقاء تصنيع عبوات للشركة 

 3,719,651  49,725,000  توريد الة اغ ق عبوات ابلقصديرسلف 
 6,107,898  6,107,898  سلف وذمم مديرية مالية محا  ضريبة دخل زيحب خنيل 

 14,170,965  31,281,736  سلف على الرواتد لباض الااملني يف الشركة 
 6,225,956  692,819,244  سلف وأتمينات عامة 

 176,714,697  6,057,187,821  اجملموع 
 إمارايت، /درهم  6,135,585الاربية تاادل / إن السلف لدى اهليئة  

 األرصدة املدينة األخرى:  .10

 ل.  ، وهة متثل ما يلة: / 97,062,730/مبل   2022 كاوون االول   31 خبتاري بل  رصيد هذا امتساب

 البيان 
 كانون األول  31كما يف  

2022 
 2021كانون األول   31كما يف  

 ل. س   ل. س   
 -  70,599,000  2023بدل اشغالمنءقة حر  
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 1,121,825  -  2022رسوم وأتمني وسائط النقل لاام / 
 5,943,014  5,943,014  حساابت قيد التسوية  

 44,155,882  -  سلف مدفوعة مقدماً فيول
 3,925,904  -  سلف مدفوعة مقدماً حمروقات

 200,590,030  20,520,716  مقدماً للموردينسلف مدفوعة 
 255,736,655  97,062,730  اجملموع 

 

 النقد يف الصندوق ولدى املصارف:  .11

 ، وهة متثل ما يلة:ل. س  /11,725,352,841/مبل   2022 كاوون االول31 خبتاري بل  رصيد النقد يف الصندوق ولدى املصار 

 2021كانون األول   31كما يف   2022 كانون األول  31كما يف  البيان 
 ل. س   ل. س   

 14,741,639,552  157,226,071  الصناديق / سوري
 991,798,606  1,634,822,267  املصار  / سوري 
 32,461,677  38,738,656  املصار  / دوالر
 18,620,057  20,073,213  املصار  / يورو 

 2,952  20,058  املصار  / رًيل ساودي
 472,851  472,851  املصار  / لبنان 
 3,044,605,255  3,657,393,548  املصار  / درهم 

 -  491,993,468  حواالت زابئن يف الءريق 
 -  6,822,257,700  شيكات برسم الت صيل
 18,829,600,950  12,822,997,832  31/12رصيد النقدية بتاريخ 

 -  ( 1,097,218,064)  وصص خسائر ائتماوية متوقاة 

 18,829,600,950  11,725,779,768  اجملموع 

 

على أسا  سار    ،املركزيإن الشركة قامحب بتقييم أرصد  امتساابت ابلقءع األجنيب  سد وشر  أساار الصر  الصادر  عن املصر    -
 ( ل  . 1.8609اللبنان )اللري   –( ل.  820,9الدرهم ) –( ل.  3,209.47اليورو ) –( ل   3,015)الدوالر 

الثالثة   - املرحلة  اللبناوية ضمن  إيداعاهتا لدى املصار   بتصنيف أرصد   الشركة  الدويل رقم /قامحب  املايار  التاميم    9حسد  / وحسد 
 /بتشكيل وصص خسائر ائتماوية متوقاة ابل     03/2022/  23اتريخ    16/  1445الصادر عن مصر  سورية املركزي رقم  /  

 إمارايت، درهم   (4,455,346حيث أن رصيد األموال املودعة يف لبنان هو ) سوريةلري   // 1,097,218,064
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 رأس املال املكتتب به واملسدد:  .12
ابلكامل   واملسدد  به  املكتتد  املال  رأ   وهو  (1,500,000,000)بل   )  ل. ،  قيمة  امسية15,000,000يساوي  بقيمة  سهم،   )       

للسهم  100) لتصبح  ( ل.   للسهم  االمسية  القيمة  تاديل  من    100الواحد، حيث    بدالً  بتاري   500ل.   /    07/    19   خل.  
 .2012/  06/  04/ اتريخ  1091/  اوجد قرار وزار  االقتصاد رقم  2012

 

 احتياطي قانون:  .13

 البيان 
 كانون األول  31كما يف  

2022 
 2021كانون األول   31كما يف  

 ل. س   ل. س   
 1,086,776,302  1,500,000,000  رصيد بداية الفرت  

 413,223,698  -  االحتيا ة املشّكل خ ل الفرت  
 1,500,000,000  1,500,000,000  رصيد هناية الفرتة 

 

 للشركة.من رأ  املال وذلك وفق النظام األساسة  %100  التوقف عن اقتءاع االحتيا ة القاوون لبلوغه وسبة  -
 

 احتياطي اختياري:  .14

 كانون األول  31كما يف  البيان 
2022 

 2021كانون األول   31كما يف  

 ل. س   ل. س  
 409,210,826  1,500,000,000 رصيد بداية الفرت  

 1,090,789,174  - االحتيا ة املشّكل خ ل الفرت  
 1,500,000,000  1,500,000,000 رصيد هناية الفرتة 

 

 للشركة.من رأ  املال وذلك وفق النظام األساسة  %100لبلوغه وسبة  االختياري  التوقف عن اقتءاع االحتيا ة 

 

 

 : فروقات أسعار صرف)قطع( غري حمققة مكاسب  .15

 ل.  ، وهة متثل ما يلة: /10,111,374,793/مبل   2022 كاوون األول   31 خبتاري امتساببل  رصيد هذا 

 2021كانون األول   31كما يف   2022 كانون األول  31كما يف   البيان 
 ل. س   ل. س   

 8,618,660,725  10,111,374,793  فروقات أساار صر )قءع( غري حمققةمكاسد 

 8,618,660,725  10,111,374,793  اجملموع 
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 اخلزينة: أسهم  .16

( و  بيع بقية األسهم ابل  769,949,915  توزيع جزء من أسهم اخلزينة ابل  )  2022 كاوون األول  31 خبتاري رصيد أسهم اخلزينة بل 

 ( ل.  426,927( حيث حتقق ربح وقدره )2,475,174)

 2021كانون األول   31يف كما   2022 كانون األول  31كما يف   البيان 
 ل. س   ل. س   

 771,998,162  -  أسهم اخلزينة 
 771,998,162  -  اجملموع 

 
 : األرابح/ )اخلسائر( املرتاكمة  .17

 

 ل.  ، وهة متثل ما يلة:  /28,338,069,981/مبل   2022 كاوون األول  31 خبتاري بل  رصيد أرابح غري موزعة

  البيان 
 كانون األول  31كما يف 

2022 
 2021كانون األول   31كما يف  

 ل. س   ل. س   

 4,731,911,077  13,400,836,030  رصيد بداية الفرت  

 10,348,707,556  19,112,763,245  الفرت   أرابح

 (200,000,000)  (465,105,306)  " نقدا احملول ا  مكافأت جملس اإلدار 

 467,397  -  فروقات ضريبة سنوات سابقة 

 -  (769,949,915)  احملول إ  أسهم جماوية للمسامهني 

   426,927  أرابح مبيع أسهم خزينة  

 (1,480,250,000)  (2,940,901,000)  املست قة للمسامهني  احملول إ  توزياات األرابح

 13,400,836,030  28,338,069,981  اجملموع 
 : توزيعات األرابح املستحقة للمسامهني .18

 يلة:ل.  كما  / 31/12/2022/2,470,495,289لغاية بلغحب قيمة التسديدات النقدية متساب توزياات األرابح املست قة للمسامهني  

 517,718,513                                             01/01/2022رصيد بداية الفرت  بتاريخ 
 2,940,901,000                              17من األرابح املرتاكمة إيضاح  2021توزياات عام 

 ( 2,470,495,289)    31/12/2022التسديدات النقدية حىت 
  التوزيعات النقدية لألرابح امجايل  

 
988,124,224 
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 غري املوزعة حسب السنوات ما يلي: ح حيث بلغ رصيد حساب توزيعات األراب

  البيان 
  كانون  31كما يف 

 2022ألولا
كانون األول   31كما يف  

2021 
 ل. س   ل. س   

 135,235  135,235  2002أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 
 194,672  194,672  2003مست قة غري موزعة عن عام / أرابح 

 183,960  168,960  2004أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 
 249,318  230,568  2005أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 
 1,048,950  1,003,950  2006أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 
 1,781,076  1,715,076  2007أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 
 920387  890,012  2008أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 
 1,120,950  1,071,200  2009أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 
 2,882,163  2,544,093  2010أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 
 6,632,750  5,863,850  2011أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 
 12,620,984  11,451,809  2012أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 
 22,267,476  20,193,851  2013أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 
 18,005,401  16,371,901  2014أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 
 17,542,952  16,011,123  2015أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 
 24,935,499  22,593,924  2016أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 
 22,832,281  20,488,561  2017أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 
 29,971,739  26,736,999  2018أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 
 60,666,120  51,114,840  2019أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 
 293,726,600  238,597,000  2020أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 
 -  550,746,600  2021أرابح مست قة غري موزعة عن عام / 

 517,718,513  988,124,224  اجملموع 
 :املوردون .19

 ل.  ، وهة متثل ما يلة:  / 7,005,227/مبل   2022 كاوون األول  31 خبتاري بل  رصيد املوردون 

 2021كانون األول   31كما يف   2022ألول ا  كانون  31كما يف   البيان 
 ل. س   ل. س   
 26,481,200  7,005,227  املوردون 
 26,481,200  7,005,227  اجملموع 
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 مصرفية: سندات وتسهيالت  .20

 / ل.  ، وهة متثل ما يلة:400,000,000/مبل   2022 كاوون األول  31 خبتاري مصرفيةبل  رصيد سندات وتسهي ت 

 2021كانون األول   31كما يف   2022 كانون األول   31كما يف   البيان 
 ل. س   ل. س   

 -  400,000,000  سندات وتسهي ت مصرفية 
 -  400,000,000  اجملموع 

 

 العاملني: خمصص تعويض هناية خدمة  .21

 ل.  ، وهة متثل ما يلة: /181,390,595/مبل   2022 كاوون االول   30 خبتاري بل  رصيد هذا امتساب

 2021كانون األول   31كما يف   2022  كانون االول  31كما يف    البيان 
 ل. س   ل. س   

 85,934,126  134,784,386  رصيد بداية الفرت  
 50,000,000  50,000,000  الفرت  املخصص الذي   تشكيله خ ل 
 (1,149,740)  ( 3,393,791)  املستخدم من املخصص خ ل الفرت  

 134,784,386  181,390,595  رصيد هناية الفرتة 
 
 

 الدائنون املتنوعون:  .22
 ل.  ، وهة متثل ما يلة:  /41,148,705/مبل   2022 كاوون األول  31 خبتاري بل  رصيد الدائنون املتنوعون 

 2021كانون األول   31كما يف   2022  كانون األول  31كما يف   البيان 
 ل. س   ل. س  

 90,794,717  41,148,705 دائنون وتلفون 

 90,794,717  41,148,705 اجملموع 
 

 وتلفون(.دائنون  –إن الدائنون املتنوعون ميثل )أماانت املكتتبني وباض الدوائر امتكومية وباض التوقيفات املختلفة  -
 مسؤولية اجتماعية:  .23

 وهة متثل ما يلة:  ، /ل .    20,000,000مبل / 2022كاوون األول  31 خبتاري  حساب املسؤولية االجتماعية
 2021كانون األول   31كما يف   2022 ايلول 30كما يف  البيان 
 ل. س   ل. س  

 10,000,000  20,000,000 مسؤولية اجتماعية 
 10,000,000  20,000,000 اجملموع 
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كاام ً   2021اساتخدام وصاص املساؤولية االجتماعياة عان عاام / ل.  و   20,000,000ابل  /  2022  تشكيل وصص عن عام   -
 .2022يف عام 

 حصة الصندوق التعاون العمايل:  .24
 متثل ما يلة:/ ل.  ، وهة 20,000,000/مبل   2022 كاوون األول   31 خبتاري بل  رصيد هذا امتساب
 2021كانون األول   31كما يف   2022 كانون األول  31كما يف  البيان 
 ل. س   ل. س  

 15,000,000  20,000,000 حصة الصندوق التااون الامايل 
 15,000,000  20,000,000 اجملموع 

 

مبلااااااا  ، و  اساااااااتخدام 2022ل.  حصاااااااة الصاااااااندوق التاااااااااون الاماااااااايل للشاااااااركة عااااااان عاااااااام  (15,000,000)  ختصاااااايص مبلااااااا   -
 .2022خ ل عام  2021وصص الصندوق عن عام ( ل.  من 10,000,000)

 منحة العاملني السنوية:  .25
 وهة متثل ما يلة:  ،/ل .  150,000,000مبل  /2022 كاوون االول  31 خبتاري هذا امتساب

 2021كانون األول   31كما يف   2022 كانون األول   31كما يف  البيان 
 ل. س   ل. س  

 100,000,000  150,000,000 من ة الااملني السنوية 
 100,000,000  150,000,000 اجملموع 

 

 .كام ً   2022  خ ل عام  2021و  صر  من ة الااملني السنوية لاام  2022ل.  لاام   (150,000,000)  ختصيص مبل  

 خمصص التزامات أخرى:  .26
 ل.  ، وهة متثل ما يلة: /2,130,806,239/مبل   2022 كاوون األول   31 خبتاري بل  رصيد هذا امتساب

 
 2021كانون األول   31كما يف   2022  كانون األول  31كما يف    البيان 

 ل. س   ل. س   
 571,531,649  1,528,866,761  رصيد بداية الفرت  

املخصص الذي   تشكيله  
 خ ل الفرت  

 1,543,723,184  957,335,112 

املستخدم من املخصص خ ل 
 الفرت  

 (941,783,706 )  - 

 1,528,866,761  2,130,806,239  اجملموع 
 

مان إيلاايل الضاريبة  %40حصاة اهليئاة الاربياة ل ساتثمار والبالغاة  تشكيل هذا املخصص ملواجهة الفروقات الضريبية الناجتاة عان عادم إعفااء   
( ل.  941,783,706و  اسااتخدام مبلاا  )ابإلضاافة إ  التاازام آخاار ميكان حدوثااه الحقاااً وذلاك لاادعم املركااز املاايل خاا ل الساانوات القادماة

 . 2021يد حصة اهليئة الاربية من ضريبة دخل األرابح عن عام وذلك لتسد

 األرابح: خمصص ضريبة دخل  .27
 ل.  ، وهة متثل ما يلة: /2,315,584,780/مبل   2022 كاوون األول   31 خبتاري بل  رصيد هذا امتساب
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  البيان 
كانون األول   31كما يف 
2022 

كانون األول   31كما يف  
2021 

 ل. س   ل. س   
 1,436,002,667  -  2021مصاريف مقدر  ضريبة دخل األرابح عن عام 
 -  2,315,584,780  2022مصاريف مقدر  ضريبة دخل األرابح عن عام 

 1,436,002,667  2,315,584,780  اجملموع 
 

 املصاريف املستحقة وغري املدفوعة:   .28
 / ل.  ، وهة متثل ما يلة:   375,600,581/مبل     2022  كاوون األول  31خ  بتاري  بل  رصيد هذا امتساب

 

 2021كانون األول   31كما يف   2022 كانون األول31كما يف   البيان 
 ل. س   ل. س   

 100,581  100,581  مصاريف عموالت مندوبني وتاويض إهناء خدمة 

 2,250,000  375,500,000    متنوعةمصاريف 

 2,350,581  375,600,581  اجملموع 

ري  إن رصيد املصاريف املست قة ميثل باض املصاريف املست قة الغري مدفوعة عن فرتات سابقة خ ل الفرت  املالية، علماً أن هذه املصاريف جي -
 تقديرها على أسا  متوسط النفقات الفالية لكل بند يف الفرت  املدروسة. 

 األرصدة الدائنة األخرى:  .29
 ل.  ، هو ميثل ما يلة: /381,037,189/مبل   2022 كاوون األول   31 خبتاري هذا امتساببل  رصيد 

 
 2021كانون األول   31كما يف   2022  كانون االول  31كما يف    البيان 

 ل. س   ل. س   

 228,701,914  167,123,189  دفاات مقدمة من الزابئن 

 3,710,332  213,914,000  أرصد  دائنة أخرى 

 232,412,246  381,037,189  اجملموع 

 

 ذين يسددون مبال  مسبقاً للشركة.ال من الزابئنمقدمة دفاات  وهة متثل 

 صايف مبيعات اإلنتاج التام:  .30
 

 ل.  ، هو ميثل ما يلة:  /72,570,154,710/مبل   2022 كاوون األول   31 خبتاري بل  رصيد هذا امتساب

 2021 كانون األول 31  2022 األولكانون  31  البيان 
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 ل. س   ل. س   

 15,131,791,965  23,146,360,000  مبياات إوتاج اتم / شورتنين  اني + رغد

 3,142,945,720  790,574,800  زيحب دوار مبياات إوتاج اتم / 

 24,061,256,302  48,633,219,910  مبياات إوتاج اتم / مسون اميع املاركات

 42,335,993,987  72,570,154,710  اجملموع 
 

 صايف مبيعات خملفات اإلنتاج: .31
 ل.  ، هو ميثل ما يلة: /164,596,000/مبل   2022 كاوون األول   31 خبتاري بل  رصيد هذا امتساب

 2021 كانون األول 31  2022 كانون األول 31  البيان 
 ل. س   ل. س   

 112,424,500  164,596,000  ولفات إوتاج / محوض دمسةمبياات 
 702,000  -  سوبستوني صابون مبياات ولفات إوتاج / 
 158,779,280  -  لنحب وكسبة قشر بذورمبياات ولفات إوتاج / 

 271,905,780  164,596,000  اجملموع 
 

 ل.    /96,0005,641 ن تقريبا بقيمة / /35دمسة املباعة /البلغحب كمية امتموض  -
 
 

 تكلفة البضاعة املباعة:  .32
 ، وهو ميثل ما يلة:/48,154,680,909مبل  / 2022كاوون األول   31بل  رصيد هذا امتساب بتاريخ 

 

 2021 كانون األول 31  2022 كانون األول 31  البيان 
 ل. س   ل. س   

 23,361,137,209  44,814,572,252  مستلزمات اإلوتاج ومواد أولية للبضاعة املباعة 

      رواتب وأجور

  535,580,877  777,184,477  رواتد وأجور الامال 

     مصاريف غري مباشرة

 558,219,816  1,365,921,669  كهرابء وحمروقات 

 171,631,379  200,474,656  صياوة ولوازم وتلفة 

 3,513,954,234  996,527,855  مصاريف أخرى
 28,140,523,515  48,154,680,909  اجملموع 

 

 مصاريف البيع والتوزيع:  .33
 ل.  ، وهو ميثل ما يلة: /249,406,417/مبل   2022كاوون األول   31 خبتاري بل  رصيد هذا امتساب

 2021 كانون األول 31  2022كانون األول   31  البيان 
 ل. س   ل. س   
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 32,084,463  52,874,027  رواتد وأجور / التسويق 
 972,671  230,270  لوازم وتلفة / التسويق 

 138,523,911  195,972,899  مستلزمات خدمية / التسويق 
 328,944  329,221  اهت كات / التسويق 

 -  -  مصاريف أخرى
 171,909,989  249,406,417  اجملموع 

هت كااات( احململااة علااى واملسااتلزمات اخلدميااة واملصااروفات اااريااة متضاامنًة االوهااة متثاال جممااوع )الرواتااد واألجااور واملسااتلزمات الساالاية  -
  مراكز الكلفة التسويقية.

 املصاريف اإلدارية والعمومية:  .34
 ل.  ، وهو ميثل ما يلة: /238,167,762/مبل   2022كاوون األول   31 خبتاري بل  رصيد هذا امتساب
 2021 األولكانون  31  2022كانون األول   31  البيان 

 ل. س   ل. س   
 93,293,080  197,242,557  رواتد وأجور / اإلدار  

 20,868,616  37,579,197  لوازم وتلفة وحمروقات / اإلدار 

 369,696  370,008  اهت كات / اإلدار 

 3,909,400  2,976,000  مصاريف أخرى
 118,440,792  238,167,762  اجملموع 

هت كات( احململة على  جمموع )الرواتد واألجور واملستلزمات السلاية واملستلزمات اخلدمية واملصروفات ااارية متضمنًة االوهة متثل 
 . مراكز الكلفة اإلدارية والاامة

 : التمويل( )تكاليفمصاريف مالية  .35
 2021 كانون األول 31  2022كانون األول   31  البيان 

 ل. س   ل. س   
 -  55,611,111  مالية )تكاليف التمويل( مصاريف 

 -  55,611,111  اجملموع 

، وهااة عبااار  عاان مصاااريف فوائااد سااندات تسااهي ت مصاارفية   2022( ل.  خاا ل عااام 55,611,111بلاا  جممااوع هااذه املصاااريف ) -
 .2022سدادها عن عام 

 
 اإليرادات األخرى:  .36

 ل.  ، وهو ميثل ما يلة: /267,404,764/مبل   2022كاوون األول   31 خبتاري بل  رصيد هذا امتساب
 
 2021 كانون األول 31  2021كانون األول   31  البيان 

 ل. س   ل. س   
 160,010,691  77,507,183  أجور مستودعات وأجور وزن قبان  
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 108,650,140  130,517,682  فوائد دائنة أرابح ودياة لدى اهليئة الاربية 
 25,371,905  59,379,899  قيمة هوالك وتلفة وأجور سيارات للغري وحتليل وابر للغري 

 294,032,736  267,404,764  اجملموع 
 

 
 مكاسب غري حمققة من إعادة تقييم القطع األجنيب:  .37

 ل.  ، وهو ميثل ما يلة: /1,492,714,068/مبل   2022كاوون األول   31 خبتاري بل  رصيد هذا امتساب
 2021 كانون األول 31  2022كانون األول   31  البيان 

 ل. س   ل. س   
 4,262,471,194  1,492,714,068  مكاسد غري حمققة من إعاد  تقييم القءع األجنيب 

 4,262,471,194  1,492,714,068  اجملموع 
 

 
 : خمصص التزامات اخرى مصروف .38

 ل.  ، وهو ميثل ما يلة: /,186,23,75431/مبل   2022كاوون األول   31 خبتاري رصيد هذا امتساببل  
 2021 كانون األول 31  2022كانون األول   31  البيان 

 ل. س   ل. س   
 957,335,112  1,543,723,186  صص التزامات أخرىو

 957,335,112  1,543,723,186  اجملموع 
 

 

 :مصروف خصص خسائر إئتمانية  .39
 وهة متثل ما يلة:  ،/ل .   1,097,218,064مبل  /2022 كاوون االول  31 خبتاري هذا امتساب

 2021كانون األول   31كما يف   2022 كانون األول   31كما يف   البيان 
 ل. س   ل. س   

 -  1,097,218,064    وصص خسائر إئتماوية

  اجملموع 
1,097,218,064  - 

 

 .من األموال املودعة يف اامهورية اللبناوية %30وفق القرارات الناظمة بنسبة 2022ل.  لاام    (1,097,218,064)  ختصيص مبل  

 :  اجتماعيةمسؤولية خمصص  مصروف .40
 

 يلة: ل.  ، وهو ميثل ما  / 20,000,000/مبل   2022كاوون األول   31 خبتاري بل  رصيد هذا امتساب

 2021 كانون األول 31  2022كانون األول   31  البيان 
 ل. س   ل. س   
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 10,000,000  20,000,000  مسؤولية إجتماعية 

 10,000,000  20,000,000  اجملموع 
 

 :  حصة الصندوق التعاون  .41
 يلة: / ل.  ، وهو ميثل ما 15,000,000/مبل   2022كاوون األول   31 خبتاري بل  رصيد هذا امتساب

 2021 كانون األول 31  2022كانون األول   31  البيان 
 ل. س   ل. س   

 15,000,000  15,000,000  حصة الصندوق التااون 

 15,000,000  15,000,000  اجملموع 
 

 : السنوية مكافأة العاملني .42

 يلة:/ ل.  ، وهو ميثل ما 150,000,000/مبل   2022كاوون األول   31 خبتاري رصيد هذا امتساب

 2021 كانون األول 31  2022كانون األول   31  البيان 
 ل. س   ل. س   

 100,000,000  150,000,000  مكافأ  الااملني السنوية 

 100,000,000  150,000,000  اجملموع 

 
 
 

 : حصة تعويض هناية اخلدمة .43
 وهو ميثل ما يلة: ل.  ،  / 50,000,000/مبل   2022كاوون األول   31 خبتاري بل  رصيد هذا امتساب

 2021 كانون األول 31  2022كانون األول   31  البيان 
 ل. س   ل. س   

 50,000,000  50,000,000  تاويض هناية اخلدمة للااملني

 50,000,000  50,000,000  اجملموع 

 
 ضريبة دخل األرابح:  .44

 
 ل.  ، وهو ميثل ما يلة: /2,315,584,780/مبل   2022كاوون األول   31 خبتاري بل  رصيد هذا امتساب
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 2021 كانون األول 31  2022كانون األول   31  البيان 
 ل. س   ل. س   

 1,436,002,667  2,315,584,780  ضريبة دخل األرابح

 1,436,002,667  2,315,584,780  اجملموع 
 

مافا  من الضريبة اوجد االتفاقية مع اامهورية   %40الاربية والبالغة  حيث أن حصة اهليئة %60يتم احتساب ضريبة األرابح بنسبة 
 السورية. الاربية 

 احتساب ضريبة األرابح على الشكل التايل:    -

 22,921,062,093  إيلايل الربح قبل الضريبة 
 (1,492,714,068)  أساار صر  غري حمققة خيفض مكاسد

 1,543,723,186  يضا : مصر  وصص التزامات أخرى
 22,972,071,211  الربح اخلاضع للضريبة 

   
 3,216,089,970  % 14ضريبة األرابح 

 321,608,998  % من الضريبة لقاء إعاد  اإلعمار  10
 321,608,998  % من الضريبة لقاء إدار  حملية  10

 3,859,307,966  إمجايل ضريبة الدخل مع اإلضافات 

   
 2,315,584,780  %  60حصة الشركة من الضريبة 
 1,543,723,186  % 40خمصص التزامات أخرى 

 

 حصة السهم من الربح:  .45
 

 2021 كانون األول   31كما يف   2022  كانون األول  31كما يف    البيان 

 ل. س   ل. س   

 16,115,191,622  20,605,477,313   الربح باد حاز الضريبة

 14,704,505  15,000,000  عدد األسهم

 1,095.94  1,373.7  حصة السهم من األرابح بعد حجز الضريبة 
 

ساهم  /15,000,000/للساهم الواحاد مان إيلاايل عادد األساهم الباال    ل.  1,373.7بل  ربح السهم بااد اقتءااع ضاريبة دخال األرابح 
للسااااااهم الواحااااااد ماااااان إيلااااااايل عاااااادد األسااااااهم البااااااال    ل. 1,095.94األرابح حيااااااث بلغااااااحب  2021مقاروااااااة باااااانفس الفاااااارت  ماااااان عااااااام 

 سهم.  /,704,50514/
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 إدارة املخاطر املالية:  .46
 استخدامها ألدوات املالية فيما يلة: متثل املخا ر املالية اليت تواجهها الشركة من 

 خءر االئتمان  -
 خءر السيولة  -
 خءر السوق    -

  .يارض هذا اإليضاح مالومات عن تارض الشركة لكل خءر من املخا ر املذكور  أع ه وغاًيت وسياسات وأساليد الشركة إلدار  رأ  املال

 إ ار عمل إدار  املخا ر ابلشركة. تقع على جملس اإلدار  املسؤولية الكلية عن وضع واإلشرا  على 
 خطر االئتمان .46-1 

شأ يتمثل خءر االئتمان يف مدى تارض الشركة خلسائر مالية يف حالة عدم قدر  أحد األ را  املتاامل ماهم على تنفيذ تااقدهم مع الشركة وتن
 بصفة أساسية من الذمم التاارية املدينة. 

صيلها، يتم تنص سياسة الشركة على أن تظهر الذمم التاارية املدينة والذمم املدينة األخرى بقيمة الفاتور  انقصاً االخنفاض ألية مبال  لن يتم حت
املادومة   ابلديون  االعرتا   يتم  مؤكد.  املبل  غري  يصبح حتصيل كامل  عندما  فيها  املشكوني  الديون  هن  عندما-وجدت إن  -تقدير  ياود  اني ال 

 .احتمال السرتدادها
بتاريخ كل لل د من تارضها خلسائر كبري  وتياة عدم الوفاء ابلسداد من قبل الذمم التاارية املدينة تقوم الشركة بتقييم الوضع املايل للام ء، و 

 ر.لزم األم إذا-تقرير تقوم بت ديث االسرتاتياية االئتماوية مع التأكد من وجود وصص مناسد الخنفاض القيمة 
 اخنفاض قيمة الذمم املدينة: 

التاارية املدينة واملست قات من أ را  ذات ع قة عندما يصبح من غري احملتمل حتصيل  الذمم  القابل للت صيل من  للمبل   تقدير  يتم وضع 
 املبل  بكامله. ابلنسبة للمبال  اهلامة بصفة فردية يتم أداء هذا التقدير على أسا  فردي. 

للمبال  غري اهلامة بصفة فردية ولكنها جتاوزت موعد است قاقها يتم تقييمها بصور  يلاعية ووضع وصص وفقاً لءول بقائها متااوز   ابلنسبة 
 ملوعدها استناد إ  مادالت االسرتداد التارخيية. 

 اد خصم وصص االخنفاض يف القيمة. ب  املدينة األخرى )عدا املصروفات املدفوعة مقدماً( ابلقيمة الصافية واألرصد يظهر بند املدينون 
 خطر السيولة:  .46-2

است قاق عند  املالية  وااللتزامات  والتوريدات  الشراء  باقود  املتالقة  التزاماهتا  مقابلة  على  الشركة  قدر   عدم  السيولة يف  يتم  تتمثل وا ر  واليت  ها 
مايل   أو عن  ريق أصل  وقداً  إما  تتتسويتها  ا  مآخر.  توفر  التأكد من  اإلدار  على  أسا  شهري وتامل  السيولة على  متءلبات  ألموال  مراقبة 

است قاقها أبكرب للوفاء اباللتزامات لدى  الكافية  الاادية ودون تكبد أي خسائر غري    النقدية  الاادية وغري  الظرو   قدر ممكن وذلك يف ظل 
 مقبولة أو املخا ر  بسماة الشركة.

م التشغيلية خ ل فرت   املصاريف  املالية وتسديد  التزاماهتا  مقابلة  الشركة من قدرهتا على  للظرو  غري  تتأكد  احملتمل  األثر  يستثىن  ناسبة، وهذا 
 ن التنبؤ هبا كالكوارث الءبياية. الءبياية اليت ال ميك

 
 خطر السوق: .46-3 

إ تؤثر على  اليت قد  املالية  التغري يف أساار الصر  والفوائد وأساار األوراق  تنشأ من  التغريات يف األساار واليت  السوق يف  يرادات  يتمثل خءر 
إن اهلد  من إدار  خءر السوق هو إدار  ورقابة املخا ر السوقية اليت قد تتارض هلا    -إن وجدت  –الشركة أو تكلفة االحتفاظ ابألدوات املالية  

 الشركة للوصول هبا إ  امتد املقبول. 
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ويف وفس الوقحب امتصول على الاائد الغرض من إدار  وا ر السوق هو الرقابة على تارض الشركة خلءر السوق ووضاها ضمن حدود مقبولة،  
 ته. األمثل. إدار  الشركة. حالياً تفكر يف وضع تلك املقاييس املقبولة، وذلك بناء على أمهية اخلءر الذي ميكن القبول به والذي يتم مراجا 

 

 العمالت:  رخط .46-3-1 
  الوظيفية للشركة، وال يوجد لدى إدار  الشركة سياسة للت وط لتخفيف تتارض الشركة إ  وا ر الام ت عن امتساابت بام ت     الاملة 

وقدية ابلام ت  الشركة حساابت أصول كبري  ذات  بياة  فيه  الذي متتلك  الوقحب  األجنبية. ذلك يف  الام ت  أساار صر   تقلبات  وا ر 
 . األجنبية

 سعر الفائدة  رخط .46-3-2 
 .السوقية الفائد  يف أساار للتغريات وظراً  ماينة مالية أدا  من املستقبلية النقدية التدفقات قيمة تقلد اخا ر الفائد  أساار وا ر تتمثل
 .سنوي ربع بشكل الفائد  مادالت وا ر مراجاة من التأكد سياسة الشركة تتبىن
 سعر األوراق املالية  رخط .46-3-3

 . أوشءتهاالشركة الخنفاضات حاد  مما يؤثر على استمرارية الشركة أو يف قدرهتا على حتقيق تدفقات وقدية من  أسهم أساارتتمثل يف تارض 
الشركة   وتقوم    أساارتتابع  ابستمرار  دمشق  سوق  يف  املدرجة  املالية  أسهمها   ابختاذأوراقها  سار  استقرار  على  لل فاظ  ال زمة  التدابري              يليع 
 ة. يف السوق املالي 

 إدارة رأس املال  .46-3-4
 السوق وثقة والدائنون  ثقة املستثمر على  للم افظة قوية رأمسال قاعد  على  احملافظة  هة  املال رأ  إبدار  يتالق فيما الشركة إدار  سياسة إن 

 .املستقبل يف الشركة وشاط تءور استمرار وكذلك
 مركز من املتأيت واألمان  ممكن واألفضلية حد ألعلى  االقرتاض حال يف حتقيقه ممكن عائد أعلى  بني التوازن  على احملافظة إ  الشركة إدار  تساى
 .املال لرأ  قوي
 .السنة خ ل املال رأ  إدار  يف الشركة سياسة يف تغريات هناني يوجد ال
 

 مبدأ االستمرارية:  .47
الشركة مستمر  يف وشا ها التشغيلة خ ل الفرتات القادمة وذلك اا    إعداد البياانت املالية وفقاً ملبدأ االستمرارية والذي يفرتض أن  

(. ويف حال ظهور أي شك أو مؤشرات بادم استمرارية الشركة سيتم اإلفصاح عن  1يتوافق مع متءلبات مايار احملاسبة الدويل رقم )
 ذلك أصواًل.

 : توزيعات أسهم اخلزينة .48

- ( رقم  اتريخ  22/ /25إفصاح  ارئ   )07/07/2022  ( رقم  اإلدار   جملس  لقرار  الحقاً  اتريخ 15/02يتضمن:"   )
لصناعة   13/06/2022 األهلية  الشركة  خزينة  أسهم  بتوزيع  اإلدار   جملس  اقرتاح  عرض  التايل:  اإلدار   جملس  قرر  فقد 

النباتية والبالغة /  على اهليئة الاامة / من إيلايل األسهم على مسامهة الشركة جماانً %2/ سهم بنسبة /295,495الزيوت 
 للشركة إلقراره أصواًل".

اجتماحب اهليئة الاامة الاادية للشركة األهلية لصناعة الزيوت النباتية املسامهة املغفلة الاامة وقررت ما  25/7/2022بتاريخ  -
 :ةيل
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( من إيلايل %2خزينة الشركة بنسبة )املوافقة إبيلاع املسامهني املمثلني ابالجتماع على مقرتح جملس اإلدار  بتوزيع أسهم   -1
الشركة جماان" والبال  عددهم ) إما جرب كسور 294,090األسهم على مسامهة  يتم  ( سهم من إيلايل األسهم على أن 

جتزئة األسهم يف امتالتني وذلك باد موافقة هيئة األوراق   معلى أن ال يت  مكسور األسه  لاألسهم من األسهم املتبقية أو إمها
 اق املالية السورية. واألسو 

رقم   -2 ابلقرار  األوراق  هيئة  األسهم   18/08/2022/  اتريخ  1079قررت  األول عن  ريق جرب كسور  اخليار  بتءبيق 
 ( سهم .621والبالغة )

املسامهون الذين يست قون األسهم اجملاوية هم املسامهني املسالني وفق سال مركز املقاصة وامتفظ املركزي بنهاية جلسة  -3
والذي    25/7/2022السابقة الجتماع اهليئة الاامة الاادية للشركة االهلية لصناعة الزيوت النباتية املناقد بتاريخ    التداول

    تقرر فيه توزيع أسهم اخلزينة على الن و املذكور.
                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             أحداث هامة: .49
عام   منذ  السورية  الاربية  اامهورية  وأدت  2011تتارض  عام،  بوجه  االقتصادية  القءاعات  على  ملموساً  أتثرياً  أثرت                ألحداث 

الزمنية  والفرت   املتوقع  املدى  على  األحداث  هذه  أتثري  وياتمد حام  االقتصادية،  لألوشءة  ملمو   اخنفاض  إ   األحوال  ماظم       يف 
 اليت تنتهة عندها هذه األحداث وما يرتتد عليها من آاثر.  

 16/01/2023 بتاريخ 31/12/2022املالية كما هي يف البياانت  متت املوافقة من قبل جملس اإلدارة على 
 


