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الشركة األهلية لصناعة الزيوت النباتية املسامهة املغفلة حبماة
إيضاحات حول البياانت املالية املرحلية املوجزة
 30حزيران 2022

معلومات عن الشركة

.1
-

الشركة األهلية للزيوت النباتية حبماة هي شركة مسامهة مغفلة عامة أتسست بتاريخ  ،1995/07/03وغايتها إقامة مشروع
إلنتاج الزيوت النباتية والسمن النبايت وما يرتبط هبذه الصناعة من صناعات تتفرع عنها أو تكملها.

-

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

-

تساهم اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي وهي إحدى املؤسسات املنبثقة عن منظمات العمل العريب املشرتك بـ ( )%40من
رأمسال الشركة ،ويتوزع ( )%60من أسهم الشركة على ( )3,630مسامهاً مجيعهم من صغار املسامهني حيث ال تتجاوز مسامهة
الغالبية العظمى منهم الـ ( )500سهم.

-

يبلغ عدد العاملني يف الشركة حوايل ( )226عامالً مجيعهم مسجلون يف التأمينات االجتماعية.

-

يتكون جملس إدارة الشركة من السادة:
نسبة

الرقم

االسم

الصفة

اجلهة اليت ميثلها

1

الدكتور حممد بن حسن العسريي

رئيس جملس اإلدارة

اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي

% 40

2

الدكتور بديع برهان الدرويب

انئب رئيس جملس اإلدارة

مستقل

% 0.33

3

املهندس :حممد أمني قندقجي

عضو مفوض أول

4

األستاذ :عبد الغين جواد

عضو مفوض اثين

5

األستاذ :عبد املنعم جعلوك

عضو

مستقل
مستقل
مستقل

-

مدة جملس اإلدارة سنتام تبدأ من اتريخ  2021/3/30املدير العام للشركة املهندس مهند سليمان األذن.

-

الطاقة اإلنتاجية:

امللكية

% 0.33
% 0.74
% 0.50



مسن نبايت )30( :ألف طن.



زيت نبايت( :دوار الشمس  +القطن) بطاقة ( )10أالف طن.



كسبة بذر القطن – قشرة بذور القطن – زغب بذر القطن (لنت) :الطاقة اإلنتاجية للمصنع مبنية على استقبال
وعصر ( )50ألف طن بذر قطن ،لكن الكميات املستلمة سنوايً من بذر القطن تقل عن ربع هذه الكمية.



تنتج الشركة حالياً ستة أنواع من السمون النباتية هي (الفاخر – رغد – املزرعة – جلني – الزهور – ماسة األهلية)،
وختتلف مكوانهتا من نوع إىل أخر.
وزيت القطن وزيت الدورا اللذين تنتجهما الشركة تباع أبحد األمساء الستة املذكورة.
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-

نظام اجلودة:
أهنى فريق تـدقيق نظـام إدارة اجلودة  ISO9001عمليـة التـدقيق لـدى الشـ ـ ـ ـ ــركـة وقرر اسـ ـ ـ ـ ــتمرار منح ش ـ ـ ـ ـ ـهـادة اجلودة لغـاية
عام .2023

-

املصاعب اليت تواجهها الشركة:
األزمة العامة اليت يواجهها القطر احلبيب وتبعاهتا االقتصادية فيما يتعلق بتقلب سعر الصرف وصعوبة االسترياد والنقل واستجرار
املواد األولية ،وعدم اس ـ ــتثمار كامل الطاقة اإلنتاجية للش ـ ــركة ،ابإلض ـ ــافة لعدم تغطية املصـ ــرف املركزي لكافة احتياجات الشـ ــركة
من القطع األجنيب.

-

أداء الشركة:
أنتجت الشــركة خالل عام  2022كمية /2,607/طن من خمتلف أنواع الســمون ،ويكون إنتاج الشــركة قد اخنفضــت مبقدار /
 %/13.59مقارنة مع عام .2021
اجلدول التايل يبني كميات اإلنتاج خالل عامي  2022و:2021
م

البيان

 30حزيران 2022

 30حزيران 2021

1

مسون  /طن

2,607

3,017

2

زيوت  /طن

-

-

اجملموع

2,607

3,017

إن ض ــعف إنتاج الزيت يف عام  2022يعود إىل ص ــعوبة عمليات اس ــترياد زيت الدوار وفق س ــياس ــات الش ــركة املتبعة من حيث
ض ــمان حقوق الش ــركة يف حال فش ــل عملية االس ــترياد ،وتقوم الش ــركة حالياً على فتح منافذ جديدة الس ــترياد كميات جيدة من
هذه الزيوت.
-

كمية اإلنتاج املباع:
بلغت كمية اإلنتاج املباع خالل عام  /2,607/2022طن من خمتلف أنواع السـ ـ ـ ــمون ،وبذلك اخنفضـ ـ ـ ــت مبقدار% /12 /
مقارنة مع عام .2021
ويف اجلدول التايل نبني كميات اإلنتاج املباع خالل عامي  2022و:2021
م

البيان

 30حزيران 2022

 30حزيران 2021

1

مسون  /طن

2,607

2,966

2

زيوت  /طن

-

-

اجملموع

2,607

2,966
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.1

أسس إعداد البياانت املالية والسياسات احملاسبية اهلامة:

 -2-1أسس إعداد البياانت املالية:
.2-1-1

مت إعداد البياانت املالية للشركة وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير.

.2-1-2

أساس القياس:
-

.2-1-3

العملة الوظيفية وعملة عرض البياانت املالية:
-

.2-1-4

مت إعداد البياانت املالية وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية.
مت إعداد وعرض البياانت املالية ابللرية السورية وهي العملة الوظيفية للشركة.
استخدام التقديرات احملاسبية:
يتطلب إعداد البياانت املالية مبا يتوافق مع املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية وضع أحكام وتقديرات وافرتاضات
تؤثر على تطبيق السياسات احملاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل واملصروفات .فقد ختتلف النتائج الفعلية
عن التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات املتعلقة هبا على حنو مستمر ،كما يتم إدراج التعديالت على التقديرات احملاسبية
يف الفرتة اليت يتم فيها مراجعة التقديرات أو يف أية فرتات مستقبلية تتأثر بذلك.

 -2-2التغريات يف السياسات احملاسبية:
-1-2-2املعايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة
قامت الشركة بتطبيق تعديالت املعايري والتفسريات اجلديدة التالية يف  2022/1/1كتاريخ التطبيق األويل:
 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9واخلاص ابألدوات املالية
حيتوي املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( ) 9على طريقة جديدة لتصنيف وقياس األصول املالية واليت تعكس منوذج األعمال والذي يتم من
خالله إدارة األصول وخصائص تدفقاهتا النقدية .كما حيتوي املعيار على ثالث جمموعات رئيسية لألصول املالية وهي تلك املقاسة ابلتكلفة
ا ملطفأة وتلك املقاسة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر أو من خالل األرابح أو اخلسائر ويلغي هذا املعيار ما جاء يف معيار
احملاسبة الدويل رقم ( ) 36حول األصول املالية احملتفظ هبا لتاريخ االستحقاق وكذلك القروض والذمم املدينة واملوجودات املالية املتوفرة
للبيع.
 معيار التقارير املالية الدويل رقم - 16عقود اإلجيار
مت إصدار معيار التقارير املالية الدويل رقم  16يف كانون الثاين  2016والذي حل حمل معيار احملاسبة الدويل رقم  17عقود اإلجيار،
وتفسري جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية رقم  4حتديد فيما إذا كانت االتفاقية تتضمن عقد إجيار ،تفسري جلنة تفسريات املعايري رقم
 15اإلجيار التشغيلي – احلوافز ،وتفسري جلنة تفسريات املعايري رقم  27تقييم جوهر العمليات اليت تنطوي على الشكل القانوين لعقد
اإلجيار .إن معيار التقارير املالية الدولية رقم  16حيدد مبادئ االعرتاف والقياس والعرض واإلفصاح اخلاص بعقود اإلجيار ،ويتطلب من
املستأجرين أن يقوموا ابحملاسبة عن مجيع عقود اإلجيار وفق منوذج موحد ضمن بيان املركز املايل بشكل مشابه للمحاسبة عن عقود اإلجيار
التمويلية وفق معيار احملاسبة الدويل رقم  .17يستمر املؤجر بتصنيف كافة عقود اإلجيار ابستخدام نفس مبدأ التصنيف املتبع يف معيار
احملاسبة الدويل رقم  17والتمييز بني نوعني من اإلجيار :التمويلي والتشغيلي .يتطلب معيار التقارير املالية الدويل رقم  16أيضا ًمن املؤجر

واملستأجر القيام ابفصاحات أكثر مما يتطلبه معيار احملاسبة الدويل رقم .17
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 تفسري جلنة املعايري الدولية رقم - 23عدم التأكد بشأن معامالت ضريبة الدخل
ي تناول التفسري حتديد الربح اخلاضع للضريبة (اخلسارة الضريبية) والقواعد الضريبية واخلسائر الضريبية غري املستخدمة واالئتماانت الضريبية
غري املستخدمة ومعدالت الضريبة ،عندما يكون هناك عدم أتكد بشأن معامالت ضريبة الدخل مبوجب معيار احملاسبة الدويل  .12أيخذ
هذا التفسري النقاط التالية بعني االعتبار:
ما إذا كان ينبغي النظر يف املعامالت الضريبية بشكل إمجايل .واالفرتاضات اليت تقوم أبخذها السلطات الضريبية حتديد الربح اخلاضع
للضريبة (اخلسارة الضريبية) والقواعد الضريبية واخلسائر الضريبية غري املستخدمة واالئتماانت الضريبية غري املستخدمة ومعدالت الضريبة.
وأتثري التغيريات اليت تطرأ يف الواقع والظروف
التعديالت على املعايري التالية:
املعيار الدويل للتقارير املالية  – 3اندماج األعمال :توضح التعديالت أنه عندما حتصل املنشأة على السيطرة على نشاط جتاري مشرتك،
فإهنا تعيد قياس حصصها السابقة يف هذا العمل.
املعيار الدويل للتقارير املالية - 11االستثمارات ذات الرتتيبات املشرتكة :توضح التعديالت أنه عندما حتصل املنشأة على سيطرة مشرتكة
على نشاط جتاري مشرتك ،فإن املنشأة ال تعيد قياس حصصها السابقة يف هذا النشاط التجاري.
املعيار احملاسيب الدويل رقم  – 12ضرائب الدخل :توضح التعديالت أن املتطلبات الواردة يف الفقرة ( B52االعرتاف ابآلاثر املرتتبة على
ضريبة الدخل على أرابح األسهم عندما يتم االعرتاف ابملعامالت أو األحداث اليت ولدت أرابح قابلة للتوزيع) تنطبق على مجيع تبعات
بعيدا عن الفقرة  A52اليت تتعامل فقط مع املواقف اليت يكون فيها هناك
ضريبة الدخل على توزيعات األرابح عن طريق نقل الفقرة ً
معدالت ضريبية خمتلفة لألرابح املوزعة وغري املوزعة.
املعيار احملاسيب الدويل رقم  – 23تكاليف االقرتاض :توضح التعديالت أنه إذا ظل أي اقرتاض حمدد مستح ًقا بعد أن يكون األصل ذي
عموما عند حساب معدل الرمسلة على
الصلة ً
جاهزا لالستخدام املقصود أو البيع ،يصبح االقرتاض جزءًا من األموال اليت تقرتضها املنشأة ً

القروض العامة.

املعيار احملاسيب الدويل رقم -28االستثمارات يف املشاريع املشرتكة والزميلة :توضح التعديالت أن املنشأة تطبق املعيار الدويل إلعداد التقارير
املالية رقم  9على األدوات املالية طويلة األجل يف شركة زميلة أو مشروع مشرتك تشكل جزءًا من صايف االستثمار يف شركة زميلة أو شركة
مشرتكة ولكن ال يتم تطبيق طريقة حقوق امللكية عليها.

-2-2-2معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري السارية املفعول بعد:
مل تقم الشركة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة أدانه الصادرة لكن غري سارية املفعول بعد:
سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد

معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( " :)١٦عقود اإلجيار" ال يوجد اتريخ سراين حمدد.
يستبعد التعديل التوضيح املتعلق ابلتعويض عن التحسينات على أرض مستأجرة
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املعيار الدويل للتقارير املالية ( )17عقود التأمني (مبا يف ذلك تعديالت يتم تطبيق التعديالت أبثر رجعي للفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو

حزيران  2020على املعيار يتم تطبيق التعديالت أبثر الدويل للتقارير املالية بعد أول كانون الثاين  ،2023ما مل يكن ذلك غري عملي ،ويف
هذه احلالة يتم تطبيق هنج األثر الرجعي املعدل أو هنج القيمة العادلة

())17
حيدد املعيار الدويل للتقارير املالية ( )17مبادئ االعرتاف بعقود التأمني
وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها وحيل حمل املعيار الدويل للتقارير املالية ()4
عقود التأمني.
يستعرض املعيار الدويل للتقارير املالية ( )17منوذجاً عاماً ،يتم تعديله لعقود
التأمني مع ميزات املشاركة ،املوصوف على أنه هنج الرسوم املتغرية .يتم تبسيط
النموذج العام إذا مت استيفاء معايري معينة عن طريق قياس االلتزام ابلتغطية
املتبقية ابستخدام هنج ختصيص األقساط.
يستخدم النموذج العام االفرتاضات احلالية لتقدير املبلغ والتوقيت وعدم التأكد
من التدفقات النقدية املستقبلية ويقيس بشكل صريح تكلفة عدم التأكد.
أيخذ يف االعتبار أسعار الفائدة يف السوق وأتثري خيارات وضماانت حاملي
الواثئق.
يف حزيران  , 2020أصدر اجمللس تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية
( )17ملعاجلة املخاوف وحتدايت التنفيذ اليت مت حتديدها بعد نشر املعيار الدويل
للتقارير املالية ( )17تؤجل التعديالت اتريخ التطبيق األويل للمعيار الدويل
للتقارير املالية رقم (( )17متضمناً التعديالت) اىل فرتات إعداد التقارير السنوية
اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين  .2023ويف الوقت نفسه ،أصدر اجمللس
متديداً لإلعفاء املؤقت من تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية ()9
(تعديالت على املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ( ))4اليت متدد اتريخ
انتهاء اإلعفاء الثابت واملؤقت من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()9
يف املعيار الدويل للتقارير املالية ( )4إىل فرتات التقارير السنوية اليت تبدأ يف أو
بعد أول كانون الثاين .2023
لغرض متطلبات االنتقال ،يكون اتريخ التطبيق األويل هو بداية فرتة إعداد
التقارير السنوية اليت تطبق فيها املنشأة املعيار للمرة األوىل ،ويكون اتريخ
االنتقال هو بداية الفرتة اليت تسبق مباشرة اتريخ التطبيق األويل.

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )10ومعيار احملاسبة مل حيدد اتريخ السراين ،يسمح ابلتطبيق املبكر
الدويل رقم ( :)28بيع أو مشاركة املوجودات بني مستثمر وشركته الزميلة أو
مشروعه املشرتك إن التعديالت اليت أجريت على املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم ( )10ومعيار احملاسبة الدويل رقم ( )28تعاجل احلاالت اليت يكون فيها بيع
أو مسامهة أبصول بني املستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه املشرتك .تنص
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التعديالت حتديداً على أن األرابح أو اخلسائر الناجتة عن فقدان السيطرة على
الشركة التابعة اليت تنطوي على نشاط جتاري يف معاملة مع شركة زميلة أو
مشروع مشرتك واليت يتم معاجلتها حماسبياً ابستخدام طريقة حقوق امللكية ،يتم
االعرتاف هبا ضمن ربح أو خسارة الشركة األم فقط يف حدود حصص
املستثمرين من غري ذوي العالقة يف تلك الشركة الزميلة أو املشروع املشرتك.
وابملثل ،فإن األرابح واخلسائر الناجتة عن إعادة قياس االستثمارات احملتفظ هبا
يف أي شركة اتبعة سابقة (واليت أصبحت شركة زميلة أو مشروع مشرتك يتم
احملاسبة عنها ابستخدام طريقة حقوق امللكية) يتم االعرتاف هبا ضمن ربح أو
خسارة الشركة األم السابقة فقط يف حدود حصص املستثمرين من غري ذوي
العالقة يف الشركة الزميلة اجلديدة أو املشروع املشرتك اجلديد.
تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم ( – )1تصنيف االلتزامات تطبق التعديالت أبثر رجعي على الفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو
بعد أول كانون الثاين  , 2023مع السماح ابلتطبيق املبكر

كمتداولة أو غري متداولة
إن التعديالت اليت أجريت على معيار احملاسبة الدويل رقم ( )1تؤثر فقط على
عرض االلتزامات يف قائمة املركز املايل كمتداولة أو غري متداولة وليس على
قيمة أو توقيت االعرتاف أبي أصل أو التزام أو إيرادات أو مصاريف ،أو
املعلومات اليت مت اإلفصاح عنها حول تلك البنود .توضح التعديالت أن
تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غري متداولة يستند إىل احلقوق القائمة يف هناية
فرتة التقرير ،وحتدد أن التصنيف ال يتأثر ابلتوقعات حول ما إذا كانت املنشأة
ستمارس حقها يف أتجيل تسوية االلتزام ،كما توضح أن احلقوق تعد قائمة إذا
مت االلتزام ابلتعهدات يف هناية فرتة التقرير ،وتقدم تعريفاً ل " التسوية " لتوضح
أهنا تشري إىل حتويل النقد أو أدوات حقوق امللكية أو األصول األخرى أو
اخلدمات إىل الطرف املقابل.

تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم ( )16املمتلكات واآلالت أول كانون الثاين  , 2022مع السماح ابلتطبيق املبكر
واملعدات – املتحصالت قبل االستخدام املقصود
ال تسمح التعديالت بصم أي عائدات انجتة من بيع األصناف اليت مت إنتاجها
قبل أن يصبح هذا األصل متاحاً لالستخدام من تكلفة أي بند من بنود
املمتلكات واآلالت واملعدات ،أي العائدات احملققة أثناء إحضار األصل إىل
املوقع واحلالة التشغيلية الالزمة له إلجناز األعمال ابلطريقة اليت تستهدفها
اإلدارة .وابلتايل ،تعرتف املنشأة بعائدات تلك املبيعات إىل جانب التكاليف
ذات الصلة ضمن الربح أو اخلسارة .وتقيس املنشأة تكلفة هذه البنود وفقاً
ملعيار احملاسبة الدويل رقم ( " )2املخزون" .توضح التعديالت أيضاً معىن "
اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل سليم " وحيدد معيار احملاسبة الدويل
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( ) 16ذلك على أنه تقييم ملا إذا كان األداء الفين واملادي لألصل ميكن
استخدامه يف إنتاج أو توريد السلع أو اخلدمات أو أتجريها لآلخرين أو ألغراض
إدارية و إذا مل يتم عرضها بشكل منفصل يف قائمة الدخل الشامل  ,وينبغي
أن تفصح القوائم املالية عن قيمة العائدات و التكلفة املدرجة يف الربح أو
اخلسارة واليت تتعلق ببنود منتجة وليست إحدى خمرجات األنشطة االعتيادية
للمنشأة  ,وأي بند (بنود) يتضمن تلك العائدات و التكلفة يف قائمة الدخل
الشامل تطبق التعديالت أبثر رجعي  ,ولكن فقط على بنود املمتلكات و
اآلالت واملعدات اليت مت إحضارها اىل املوقع واحلالة التشغيلية الالزمة هلا إلجناز
األعمال ابلطريقة اليت تستهدفها اإلدارة يف أو بعد بداية الفرتة األوىل املعروضة
يف القوائم املالية اليت تطبق فيها املنشأة التعديالت للمرة األوىل .
ينبغي على املنشأة االعرتاف ابألثر الرتاكمي للتطبيق األويل للتعديالت كتعديل
على الرصيد االفتتاحي لألرابح املدورة (أو أي بند آخر من بنود حقوق امللكية،
كما هو مالئم) يف بداية تلك الفرتة األوىل املعروضة.
تعديالت على معيار احملاسبة الدويل ( )1عرض القوائم املالية وبيان املمارسة أول كانون الثاين  , 2023مع السماح ابلتطبيق املبكر ويتم تطبيقه
للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ( )2إصدار األحكام النسبية – أبثر رجعي.
اإلفصاح عن السياسات احملاسبية
تغري التعديالت متطلبات معيار احملاسبة الدويل ( )1فيما يتعلق ابإلفصاح عن
السياسات احمل اسبية .نستبدل التعديالت مصطلح " معلومات السياسة
احملاسبية اجلوهرية " مبصطلح " السياسات احملاسبية اهلامة " .تعترب معلومات
السياسة احملاسبية مهمة إذا كان ،عند النظر إليها جنباً إىل جنب املعلومات
األخرى املدرجة يف القوائم املالية للمنشأة من املتوقع بشكل معقول أن تؤثر
على القرارات اليت يتخذها املستخدمون األساسيون للقوائم املالية لألغراض
العامة على أساس تلك القوائم املالية
كما مت تعديل الفقرات الداعمة يف معيار احملاسبة الدويل رقم ( )1لتوضيح أن
معلومات السياسة احملاسبية " اليت تتعلق ابملعامالت غري املادية أو األحداث
أو الظروف األخرى غري مهمة وال يلزم اإلفصاح عنها .قد تكون معلومات
السياسة احملاسبية جوهرية بسبب طبيعة املعامالت ذات الصلة أو األحداث أو
الظروف األخرى ،حىت لو كانت املبالغ غري جوهرية .ومع ذلك ،ليست كل
معلومات السياسة احملاسبية املتعلقة ابملعامالت املادية أو األحداث أو الظروف
األخرى هي جوهرية حبد ذاهتا .وضع جملس املعايري أيضا إرشادات وأمثلة لشرح
وإثبات تطبيق " عملية األمهية النسبية املكونة من أربع خطوات " املوضحة يف
بيان املمارسة ( )2اخلاص ابملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.
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تعديالت على معيار احملاسبة الدويل ( – )8السياسات احملاسبية ،أول كانون الثاين  , 2023مع السماح ابلتطبيق املبكر
والتغيريات يف التقديرات احملاسبية واألخطاء -تعريف التقديرات احملاسبية
نستبدل التعديالت تعرف التقديرات احملاسبية بتعريف التغيري يف التقديرات
احملاسبية مبوجب التعريف اجلديد ،فإن التقديرات احملاسبية هي " املبالغ النقدية
يف القوائم املالية اليت ختضع لعدم التأكد من القياس " مت حذف تعريف التغيري
يف التقديرات احملاسبية .ومع ذلك ،احتفظ اجمللس مبفهوم التغيريات يف
التقديرات احملاسبية مع املعيار مع التوضيحات التالية:
ال يعترب التغيري يف التقدير احملاسيب الناتج عن معلومات جديدة أو تطوراتجديدة تصحيحاً خلطأ.
إن أتثريات التغيري يف أحد املدخالت أو أسلوب القياس املستخدم لتطويرالتقدير احمل اسيب هي تغيريات يف التقديرات احملاسبية إذا مل تكن انجتة عن
تصحيح أخطاء الفرتة السابقة.
تعديالت على معيار احملاسبة الدويل ( )12الضرائب – الضرائب املؤجلة أول كانون الثاين  , 2023مع السماح مع التطبيق املبكر
املتعلقة ابألصول وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة.
تقدم التعديالت استثناء آخر من اإلعفاء من االعرتاف األويل ،مبوجب
التعديالت ال تطبق املنشأة إعفاء االعرتاف األويل للمعامالت اليت تؤدي اىل
فروق مؤقتة ومتساوية خاضعة للضريبة وقابلة للخصم .اعتماداً على قانون
الضرائب املعمول به قد تنشأ الفروق املؤقتة اخلاضعة للضريبة واملقتطعة عند
االعرتاف األويل أبصل والتزام يف معاملة ال متثل اندماج أعمال وال تؤثر على
الربح احملاسيب أو الربح اخلاضع للضريبة على سبيل املثال ،قد ينشأ هذا عند
االعرتاف ابلتزام عقد اإلجيار وما يقابله من حق استخدام األصل بتطبيق املعيار
الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  16يف اتريخ بدء عقد اإلجيار .بعد التعديالت
على معيار احملاسبة الدويل رقم ( )12يتعني على املنشأة االعرتاف ابملوجودات
واملطلوابت الضريبية املؤجلة ذات الصلة ،مع إدراج أي أصل ضرييب مؤجل
خيضع ملعايري االسرتداد الواردة يف معيار احملاسبة الدويل رقم ( .)12يضيف
اجمللس أيضاً مثاالً توضيحياً ملعيار احملاسبة الدويل رقم ( )12الذي يوضح كيفية
تطبيق التعديالت .تنطبق التعديالت على املعامالت اليت حتدث يف أو بعد
بداية أول فرتة مقارنة معروضة .ابإلضافة إىل ذلك ،يف بداية أقرب فرتة مقارنة،
تعرتف املنشأة مبا يلي:
*موجودات ضريبية مؤجلة (إىل احلد الذي يكون فيه من احملتمل توفر ربح
خاضع للضريبة ميكن يف مقابله استخدام الفرق املؤقت القابل للخصم) والتزام
ضرييب جلميع الفروق املؤقتة القابلة للخصم واخلاضعة للضريبة املرتبطة مبا يلي:
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حق استخدام املوجودات والتزامات اإلجيار. إيقاف التشغيل واالستعادة واملطلوابت املماثلة واملبالغ املقابلة املعرتف هباكجزء من تكلفة األصل ذي الصلة.
* األثر الرتاكمي للتطبيق األويل للتعديالت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرابح
املدورة (أو أي مكون آخر من حقوق امللكية ،حسب االقتضاء) يف ذلك
التاريخ.
تتوقع إدارة الشركة أن يتم تطبيق املعايري املبينة أعاله يف إعداد القوائم املالية عند اتريخ سراين كل منها ،وإنه من غري العملي أن يتم تقدير أثر
تطبيق ذلك يف الوقت احلايل بشكل معقول حلني قيام اإلدارة ابستكمال الدراسة التفصيلية لتطبيق تلك املعايري على القوائم املالية للشركة.
 -2-3السياسات احملاسبية اهلامة:
إن السياسات احملاسبية املشار إليها أدانه مت تطبيقها عند إعداد البياانت املالية للشركة:
 .2-3-1االعرتاف ابإليراد:
يتم االعرتاف ابإليراد ليعكس املبلغ الذي تتوقع املنشأة أن يكون هلا حق فيه مقابل السلع أو اخلدمات املقدمة للزابئن وفقاً لنموذج من مخس
خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناجتة عن العقود املربمة مع الزابئن وفق املعيار .IFRS 15

مبيعات البضائع
يتحقق اإليراد من مبيعات البضائع يف اللحظة الزمنية اليت تنتقل فيها السيطرة إىل الزبون ،ويتم ذلك عادة عند تسليم املبيعات للزابئن.
 .2-3-2املخزون:
يظهر املخ زون ابلتكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .متثل التكاليف املصروفات املتكبدة على كل منتج حىت وصوله إىل موقعه
أو شكله احلايل على النحو التايل:
 مواد خام وقطع غيار ومواد مساعدة :تكلفة الشراء على أساس املتوسط املرجح. إنتاج حتت التشغيل وبضاعة اتمة الصنع :تكلفة املواد املباشرة والعمالة املباشرة مضافاً إليها مصاريف التصنيع غري املباشرةعلى أساس املستوى الطبيعي للنشاط.
حيدد صايف القيمة القابلة للتحقق على أساس سعر البيع التقديري بعد حسم أي تكاليف إضافية متوقع صرفها حىت إمتام الصنع أو البيع.
 .2-3-3املعامالت ابلعملة األجنبية:
يتم حتويل املعامالت ابلعمالت األجنبية إىل العملة الوظيفية وفقاً ألسعار الصرف السائدة يف تواريخ املعامالت .ويتم إعادة ترمجة األصول
وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية ابلعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إىل العملة الوظيفية وفقاً ألسعار الصرف السائدة يف ذلك التاريخ .وتتمثل
أرابح وخسائر العمالت األجنبية اخلاصة ابلبنود النقدية اب لفرق ما بني قيمة األصل املقيدة ابلدفاتر احملاسبية حبسب العملة الوظيفية يف هناية
الفرتة ،وبني قيمة األصل احملولة وفقاً ألسعار الصرف السائد يف هناية الفرتة.
تتم إعادة حتويل األصول وااللتزامات ذات الطبيعة غري النقدية ابلعمالت األجنبية ،واليت يتم قياسها ابلقيمة العادلة إىل اللرية السورية ،ويتم
حتويل البنود ذات الطبيعة غري النقدية ابلعمالت األجنبية اليت يتم قياسها ابلتكلفة التارخيية وفقاً ألسعار الصرف السائدة يف اتريخ املعاملة.
هذا ويتم االعرتاف بفروق صرف العمالت األجنبية الناجتة عن إعادة التحويل ضمن األرابح أو اخلسائر.
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 .2-3-4بيان التدفقات النقدية:

تتبع الشركة الطريقة غري املباشرة عند إعداد التدفقات النقدية حيث يتم تسوية صايف الربح أو اخلسارة مع صايف األصول من أنشطة التشغيل
واالستثمار والتمويل.
 .2-3-5األدوات املالية:
 .1-5-3-2املوجودات املالية:
االعرتاف األويل
تقوم الشركة بتصنيف موجوداهتا املالية عند االعرتاف األويل إىل موجودات مالية مدرجة ابلتكلفة املطفأة ،موجودات مالية مدرجة ابلقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وموجودات مالية مدرجة ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسائر.
حتدد الشركة تصنيف املوجودات املالية استناداً إىل منوذج األعمال الذي تستخدمه إلدارة املوجودات املالية وخصائص التدفقات النقدية
التعاقدية للموجودات املالية.
حىت يتم تصنيف األصل املايل وقياسه ابلتكلفة املطفأة أو ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،جيب أن ينشأ عنه تدفقات نقدية
تتمثل بـ"دفعات ا ملبلغ األصلي مع الفائدة فقط" على املبلغ األصلي املستحق .يشار إىل هذا التقييم ابسم اختبار "دفعات املبلغ األصلي
مع الفائدة فقط" والذي يتم إجراؤه على مستوى األداة املالية الواحدة.
عند االعرتاف األويل ،قد ختتار الشركة تصنيف بعض االستثمارات يف األسهم على حنو غري قابل لإللغاء كاستثمارات ابلقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،وذلك عندما تستويف تعريف حقوق امللكية طبقاً ملعيار احملاسبة الدويل  IAS 32األدوات املالية :العرض،
وال يتم االحتفاظ هبا لغرض املتاجرة .ويتم حتديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة .ويتم حتويل األرابح واخلسائر املرتاكمة املسجلة
سابقاً ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إىل األرابح املدورة عند االستبعاد ،وال يتم حتميلها على بيان الدخل الشامل.
موجودات مالية مقتناة ابلتكلفة املطفأة

-

يقاس األصل املايل ابلتكلفة املطفأة إذا ما استوىف الشرطني التاليني وهو غري حمدد ابلقيمة العادلة من خالل األرابح واخلسائر:


االحتفاظ ابألصل ضمن منوذج أعمال الغرض منه االحتفاظ ابملوجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و



ينتج عن األحكام التعاقدية ألصل مايل تدفقات نقدية يف تواريخ حمددة واليت تعترب فقط مدفوعات ألصل املبلغ ابإلضافة
إىل الفائدة على أصل املبلغ القائم.
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أدوات الدين

تقاس أداة الدين ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطني التاليني وأيضاً مل يتم اختيار قياسها ابلقيمة العادلة
من خالل األرابح واخلسائر:


االحتفاظ ابألصل املايل ضمن منوذج أعمال والذي يتحقق الغرض منه عن طريق حتصيل كل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع
املوجودات املالية ،و



ينتج عن األحكام التعاقدية ألصل مايل تدفقات نقدية يف تواريخ حمددة واليت تعترب فقط مدفوعات ألصل املبلغ ابإلضافة
إىل الفائدة على أصل املبلغ القائم.
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يتم قياس أدوات الدين ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ابلقيمة العادلة ويتم تسجيل األرابح واخلسائر من التغري يف القيمة
العادلة اليت مت االعرتاف هبا يف بيان الدخل الشامل اآلخر.
يتم إثبات إيرادات الفوائد والتغري يف سعر العمالت األجنبية وخسائر اخنفاض القيمة واالسرتدادات يف األرابح أو اخلسائر بنفس الطريقة املتبعة
يف املوجودات املالية اليت يتم قياسها ابلتكلفة املطفأة .عند إلغاء االعرتاف ،يتم إعادة تصنيف األرابح أو اخلسائر املرتاكمة املعرتف هبا سابقاً
يف بيان الدخل الشامل اآلخر إىل بيان الدخل.
أدوات حقوق امللكية
عند االعرتاف األويل ،ابلنسبة الستثمار حقوق امللكية غري احملتفظ به للمتاجرة ،فإن الشركة قد ختتار بشكل غري قابل لإللغاء أن تعرض
التغريات الالحقة يف القيمة العادلة يف الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على حدى.
ال يتم إعادة تصنيف املكاسب واخلسائر من أدوات حقوق امللكية هذه إىل بيان الدخل .يتم إثبات توزيعات األرابح يف بيان الدخل كإيرادات
تشغيلية أخرى عند إثبات حق الدفع ،مامل يكن املتحصل من التوزيعات ميثل اسرتداداً جلزء من كلفة األدوات ،ويف هذه احلالة ،يتم االعرتاف
ابألرابح يف بيان الدخل الشامل اآلخر .ال ختضع أدوات حقوق امللكية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقييم اخنفاض القيمة.
-

موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

تتضمن املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة األصول املالية احملتفظ هبا للمتاجرة أو األصول املالية املخصصة عند
االعرتاف األويل ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة أو األصول املالية اليت من امللزم قياسها ابلقيمة العادلة.
إضافة لذلك وعند االعرتاف األويل ،قد ختتار الشركة بصورة غري قابلة لإللغاء قياس أصل مايل يفي مبتطلبات القياس ابلتكلفة املطفأة أو
ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للقياس ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلص بصورة
جوهرية عدم التوافق احملاسيب الذي قد ينشأ
يتم تسجيل املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة يف بيان املركز املايل ابلقيمة العادلة .يتم االعرتاف ابلتغري ابلقيمة
العادلة يف بيان الدخل.
يتم االعرتاف بتوزيعات األرابح على االستثمارات يف األسهم املدرجة كإيرادات أخرى يف بيان الربح أو اخلسارة عند إثبات حق الدفع.
إلغاء االعرتاف ابملوجودات املالية
يتم إلغاء االعرتاف ابألصل املايل (أو عندما يكون ممكناً ،جزء من األصل املايل أو جزء من جمموعة أصول مالية مشاهبة) عندما:
-

ال يعود للشركة حق يف استالم التدفقات النقدية من هذا األصل.

-

عندما تقوم الشركة بتحويل احلق يف استالم التدفقات النقدية من األصل أو التزامات بدفع التدفقات النقدية املستلمة ابلكامل

مباشرة وبدون أي أتخري إىل طرف اثلث مبوجب اتفاقية حتويل ،وإما:


قامت بشكل جوهري بتحويل املخاطر واملنافع املرتبطة ابألصل ،أو



مل تقم بتحويل أو االحتفاظ ابملخاطر واملنافع املرتبطة ابألصل بشكل جوهري ولكنها نقلت قدرهتا على التحكم إبدارة األصل.

عندما تقوم الشركة بتحويل احلق يف استالم التدفقات النقدية من األصل أو التزمت ابتفاقية حتويل تقوم بتقييم ما إذا كان وإىل أي مدى
احتفظت مبخاطر ومزااي امللكية .إن مل تقم بتحويل املخاطر واملنافع املرتبطة ابألصل بشكل جوهري ومل تنقل قدرهتا على التحكم إبدارة األصل،
يتم االعرتاف ابألصل إىل حد مشاركتها املستمرة يف األصل .يف هذه احلالة تقوم الشركة بتسجيل االلتزام املرتبط بذلك .يتم قياس األصل
املستبعد وااللتزام املرتبط به على أساس يعكس احلقوق وااللتزامات اليت احتفظت هبا الشركة.
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يتم قياس املشاركة املس تمرة اليت تتخذ شكل ضمان لألصل املنقول ابلقيمة الدفرتية لألصل أو أكرب مقابل قد يطلب من الشركة تسديده
إىل طرف اثلث – أيهما أقل.
 .2-5-3-2املطلوابت املالية:
االعرتاف األويل
يتم تصنيف املطلوابت املالية كمطلوابت مالية مدرجة ابلقيمة العادلة ضمن األرابح أو اخلسائر ،قروض ذمم دائنة ،أو كمشتقات مالية مصنفة
كأدوات حتوط يف التحوط الفعال ،حبسب احلال.
يتم إثبات املطلوابت املالية مبدئياً ابلقيمة العادلة ،ويف حالة القروض والذمم الدائنة يتم اإلثبات ابلصايف بعد طرح التكاليف املرتبطة ابملعاملة.
إلغاء االعرتاف ابملطلوابت املالية
يتم إلغاء االعرتاف ابملطلوابت املالية عندما يتم إلغاء أو إهناء صالحية االلتزام .عندما يستبدل التزام مايل قائم آبخر من نفس الدائن بشروط
خمتلفة بشكل جوهري ،أو عندما تتغري شروط االلتزام القائم بشكل جوهري يتم إلغاء االعرتاف اباللتزام األصلي واالعرتاف اباللتزام اجلديد،
ويتم تسجيل الفرق بني القيمة احلالية لاللتزام األصلي وااللتزام اجلديد يف قائمة الدخل الشامل.
 .2-3-6خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
أدى تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  /9/إىل تغيري طريقة احتساب خسارة التدين للموجودات املالية بشكل جوهري من خالل طريقة
اخلسائر االئتمانية املتوقعة ذات نظرة مستقبلية بدالً من االعرتاف ابخلسارة عند تكبد اخلسارة حسب معيار احملاسبة الدويل رقم  ،/39/حيث
يتم تسجيل خمصصات للخسائر االئتمانية املتوقعة .أدوات حقوق امللكية ال ختضع الختبار التدين مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم ./9/
تعرتف الشركة مبخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة جلميع أدوات الدين غري احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل األرابح واخلسائر .حتتسب
اخلسائر االئتمانية املتوقعة بناءً على الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وفقاً للعقد ومجيع التدفقات النقدية اليت تتوقع الشركة
استالمها ،خمصومة مبعدل الفائدة الفعال األصلي .تشمل التدفقات النقدية املتوقعة التدفقات النقدية الناجتة عن بيع الضماانت احملتفظ هبا أو
التعزيزات االئتمانية األخرى واليت تشكل جزء ال يتجزأ من شروط التعاقد.
يتم االعرتاف ابخلسائر االئتمانية املتوقعة على مرحلتني.
ابلنسبة للتعرضات االئتمانية اليت مل تشهد زايدة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف األويل ،يتم احتساب اخلسائر االئتمانية الناجتة
من أحداث التعثر احملتمل حدوثها خالل  12شهراً (اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى  12شهراً) .أما ابلنسبة للتعرضات االئتمانية
اليت شهدت زايدة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف األويل ،جيب احتساب خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة عن العمر املتبقي
للتعرض بغض النظر عن توقيت التعثر (اخلسائر االئتمانية املتوقعة عن العمر املتبقي ألدوات الدين).
ابلنسبة للذمم التجارية املدينة واألصول التعاقدية ،تطبق الشركة املنهج املبسط حلساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة ،وابلتايل ال تتبع الشركة
التغيريات يف خماطر االئتمان ،وعوضاً عن ذلك تعرتف مبخصص ا خلسائر االئتمانية املتوقعة عن العمر املتبقي هلذه األدوات وذلك يف اتريخ
إعداد البياانت املايل .تستخدم الشركة مصفوفة الحتساب املخصص تستند على اخلربة التارخيية للخسارة االئتمانية واملعدلة وفقاً للعوامل
املستقبلية اخلاصة ابملدينني والبيئة االقتصادية.
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تعترب الشركة األصل املايل متعثر عند أتخري السداد جملموعات من الزابئن حتمل صفات خسارة مشرتكة .ومع ذلك ويف بعض احلاالت ،قد
تعترب الشركة األصل املايل متعثراً عند توفر معلومات ذات مصادر داخلية أو خارجية تشري إىل أنه من غري املرجح أن حتصل الشركة على املبالغ
الت عاقدية املستحقة ابلكامل وذلك قبل األخذ بعني االعتبار أي تعزيزات ائتمانية حمتفظ هبا من قبل الشركة.
 .2-3-7رأس املال:
يتم تبويب األسهم العادية ضمن مكوانت حقوق امللكية ويتم خصم أية تكاليف إصدار لألسهم العادية من حقوق امللكية يف اتريخ البياانت
املالية.
 .2-3-8املمتلكات واملعدات واملباين (األصول الثابتة):
االعرتاف والقياس:
تقاس بنود املمتلكات واملعدات ابلتكلفة انقصاً جممع االهتالك وخسائر اخنفاض القيمة.
تتضمن املمتلكات واملعدات التكلفة املنسوبة بصفة مباشرة القتناء األصل ،كما تتضمن التكلفة املكونة داخلياً تكلفة املواد والعمالة املباشرة
انقصاً أية تكاليف تنسب بصفة مباشرة جلعل األصول يف حالة عاملة يف الغرض املتوقع منها ،وكذلك تكاليف تفكيك وإزالة البنود وإعادة
املوضع الكائنة عليه وتكاليف االقرتاض املرمسلة .تتم رمسلة الربجميات املشرتاة واليت تشكل وظيفة ال تتجزأ من املعدات ذات العالقة هبا كجزء
من تلك املعدات.
عندما يكون ألجزاء املمتلكات واملعدات أعمار إنتاجية خمتلفة تتم احملاسبة عنها كبنود مستقلة (مكوانت الرئيسية) للعقار واآلالت واملعدات.
يتم االعرتاف أبي فائض إعادة التقومي ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر وعرضه يف احتياطي إعادة التقييم ابستثناء املبلغ الذي يعكس به
النقص من إعادة تقييم نفس األصول املعرتف به سابقاً يف بيان الدخل ،ففي هذه احلالة يتم االعرتاف ابلزايدة يف بيان الدخل .يتم حتقيق
العجز من إعادة التقييم يف بيان الدخل ،ابستثناء أي عجز يعوض بصورة مباشرة زايدة سابقة لنفس األصول حيث يتم مقاصته مباشرة مقابل
الفائض يف احتياطي إعادة التقييم.
يتم نزع االعرتاف عن بند املمتلكات واملصانع واملعدات عند استبعاده أو عندما يكون من املتوقع عدم احلصول على منافع اقتصادية
من استخدامه أو استبعاده .يتم حتديد مكاسب أو خسائر استبعاد املمتلكات واملصانع واملعدات ويتم االعرتاف هبا ابلصايف يف اإليرادات
األخرى يف الدخل الشامل .وعند بيع األصول املعاد تقييمها يتم حتويل املبالغ املضمنة يف فائض إعادة التقييم إىل األرابح املرحلة.
جتري التقييمات بصورة متكررة مبا يكفي للتأكد من أن القيمة العادلة لألصول املعاد تقييمها ال ختتلف جوهرايً عن قيمتها الدفرتية.
التكاليف الالحقة:
يتم االعرتاف بتكلفة استبدال أحد بنود املمتلكات واملصانع واملعدات يف القيمة الدفرتية لذلك البند لو كان من احملتمل تدفق منافع اقتصادية
مستقبلية مضمنة يف ذلك البند للشركة ومن املمكن قياس تكلفته بصورة موثوق هبا .يتم نزع االعرتاف عن القيمة الدفرتية للجزء املستبدل .يتم
االعرتاف بتكلفة اخلدمة اليومية للممتلكات واملصانع واملعدات يف بيان الدخل عند تكبدها.
االهتالك:
حيتسب االهتالك على املبالغ القابلة لالهتالك وهو تكلفة األصل أو مبلغ آخر تستبدل به التكلفة انقصاً قيمته الباقية.
يتم االعرتاف ابال هتالك يف بيان الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لكل بند من بنود املمتلكات واملصانع
واملعدات حيث أن ذلك يعكس بصورة مقاربة النمط املتوقع الهتالك املنافع االقتصادية املستقبلية املضمنة يف بند األصل .ال حيتسب اهتالك
على األراضي.
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نسب اإلهتالك املستخدمة للفرتة احلالية وفرتات املقارنة كما يلي:
نوع األصل

نسب االهتالك السنوية
%2.5

مباين وإنشاءات ومرافق
آالت وجتهيزات

%5

وسائل النقل واالنتقال

%5

عدد وأدوات وقوالب

%15

أاثث ومفروشات ومكاتب

%10

يتم مراجعة طرق اال هتالك ،األعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية يف هناية كل فرتة مالية ويتم إجراء تسوايت عليها – إذا كان مناسباً.
 .2-3-9األصول غري امللموسة
يتم إثبات تكلفة احلصول على برامج احلاسب اآليل ابلشركة كأصول غري ملموسة ويتم إطفاءها على مدى العمر املقدر لالستفادة من هذه
الربامج والذي قدرته إدارة الشركة أبربع سنوات ابتداءَ من اتريخ االستفادة من هذا األصل ،ويتم حتميل مصروفات اإلطفاء على بيان الربح أو

اخلسارة والدخل الشامل اآلخر وفقاً لطريقة القسط الثابت.
 .2-3-10التدين يف قيمة املوجودات غري املالية

يتم مراجعة القيمة لألصول غري املالية يف اتريخ كل تقرير لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشر حول االخنفاض ،ويف حال وجود مؤشر
على االخنفاض يتم تقدير املبلغ املمكن اسرتداده من تلك األصول.
القيمة االسرتدادية لألصل أو وحدة توليد النقدية تتمثل يف قيمة االستخدامية عن طريق خصم التدفقات النقدية املالية املستقبلية املتوقعة
إىل قيمتها احلالية ابستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس التقديرات احلالية بسعر السوق لوحدة النقد واملخاطر املتعلقة هبذا األصل.
ولغرض القيام ابختبار االخنفاض يف قيمة األصول ،يتم جتميع األصول يف أصغر جمموعة من األصول اليت يتم من خالهلا توليد تدفقات نقدية
من االستعمال االعتيادي واليت تكون مستقلة بشكل ملحوظ عن ابقي األصول أو جمموعات األصول األخرى (وحدة توليد النقدية).
يتم االعرتاف خبسارة االخنفاض يف القيمة يف حال زايدة القيمة الدفرتية لألًصل أو وحدة النقدية عن القيمة االسرتدادية املقدرة لألصل ،يتم
إدراج خسائر االخنفاض يف القيمة يف بيان الدخل ضمن بند املصروفات اإلدارية.
 .2-3-11املخصصات:
يتم تكون خمصصات لاللتزامات القائمة واملتوقعة ،سواء كانت قانونية أو على أساس موضوعي حبكم التطبيق العملي وذلك عن أحداث متت
يف املاضي ،من املرجح تدفق خارجي مستقبلي ملنافع وذلك مبا يتوافق مع معيار احملاسبة الدويل  ،IAS37أو عن أحداث اقتصادية يتوقع
حدوثها يف الفرتات القادمة وذلك مبا يتوافق مع معيار إعداد التقارير املالية الدولية  IFRS9لتسوية هذه االلتزامات ويتم ذلك يف ضوء
الدراسات التفصيلية اليت جتريها الشركة لتقدير مبلغ االلتزام.
 .2-3-12إيراد بيع املمتلكات واملعدات واملباين
يتم االعرتاف ابإليرادات من بيع األصول الرأمسالية (األصول الثابتة) على أساس االستحقاق عندما تتوفر الشروط التالية:
 توقيع العقود وإمتام عملية البيع. الذمم املدينة الناشئة عن عملية البيع ال ختضع ألية أحداث مستقبلية.23
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 إن الشركة قد حولت للمشرتي كافة املنافع واملخاطر العادية اخلاصة ابمللكية يف معاملة ذات طبيعة بيع وليس هلا ارتباط مستمر وجوهريبطبيعة األصل الثابت.
 إ ّن العمل الواجب إكماله إما ميكن قياسه بسهولة أو ليس جوهرايً فيما يتعلق بقيمة العقد الكلية. .2-3-13تكلفة االقرتاض
تقوم الشركة برمسلة تكاليف االقرتاض بصورة مباشرة القتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤهل كجزء من تكلفة ذلك األصل بغرض حتديد الفائدة
املتاحة للرمسلة.
يتم ختفيض التكاليف املتعلقة بتلك القروض أبي إيراد استثمارات عن استثمار مؤقت لتلك القروض ،تتوقف عملية رمسلة تكاليف القروض
عندما يصبح األصل جاهز لالستخدام املستهدف .تقيد كافة الفوائد األخرى يف بيان الربح أو اخلسارة.
 .2-3-14الضرائب:
حتسب الضرائب املستحقة على الشركة – إن وجدت – طبقاً للقوانني واللوائح السارية والتعديالت اليت متت عليها يف اجلمهورية العربية
السورية ،ونظراَ لطبيعة احملاسبة الضريبية يف سورية فإن تطبيق ما ورد بشأن الضرائب املؤجلة مبعيار احملاسبة الدويل عن الضرائب على الدخل ال
ينشأ عنه التزامات ضريبية مؤجلة .ويف حال نشأة أصول ضريبية مؤجلة عن تطبيق املعيار فإن هذه األصول ال تدرج إال عندما تكون هناك
مؤشرات كافية أن هذه األصول سيتم حتققها يف املستقبل املنظور.
 .2-3-15تعويضات هناية اخلدمة:
تقوم الشركة اباللتزام بقانون العمل والقوانني املطبقة يف اجلمهورية العربية السورية عند حساب مستحقات موظفي الشركة من تعويضات هناية
اخلدمة ،ويتم تشكيل خمصص لتعويضات هناية اخلدمة بشكل كامل.
 .2-3-16دخل ومصاريف التمويل:
يتكون دخل التمويل من الفوائد الدائنة على األموال املستثمرة (متضمنة الودائع قصرية األجل) ،ويتم االعرتاف ابلفوائد الدائنة يف األرابح أو
اخلسائر عند استحقاقها ابستخدام سعر الفائدة الفعال.
تتكون مصاريف التمويل من الفوائد املدينة على االقرتاض والسحب على املكشوف والتسهيالت االئتمانية .يتم االعرتاف بتكاليف االقرتاض
اليت ال تكون منسوبة مباشرة إىل اقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصل املؤهل.

.2
.3

صايف املوجودات الثابتة:

بلغ رصيد صايف املوجودات الثابتة بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /511,394,601/ل .س ،وهي متثل ما يلي:
كما يف  30حزيران 2022

البيان

كما يف  31كانون األول 2021

إمجايل املوجودات الثابتة يف بداية الفرتة

ل .س
1,829,438,395

ل .س
1,579,866,295

يضاف :اإلضافات على املوجودات الثابتة

-

249,572,100

يضاف :صايف القيمة الدفرتية للسيارات املسروقة

-

-

1,627,530

1,627,530

يطرح :خمصص السيارات املسروقة

()1,627,530

()1,627,530

()1,318,043,794

()1,278,415,949

511,394,601

551,022,446

يطرح :قيمة املوجودات الثابتة املباعة

يطرح :خمصص اهتالك املوجودات الثابتة
اجملموع
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 إن األصــول الثابتة يف الشــركة تتكون من (األراضــي – املباين واإلنشــاءات واملرافق – اآلالت والتجهيزات – وســائل النقل واالنتقال– العدد واألدوات والقوالب – األاثث واملفروشات والتجهيزات املكتبية).
-

تستخدم الشركة طريقة القسط الثابت يف إثبات اهتالك األصول الثابتة.

-

خالل السنوات  2012و 2013و 2014ونتيجة الظروف األمنية يف البالد تعرضت الشركة لسرقة بعض سياراهتا ووسائل النقل
وهي على الشكل التايل:
البيان

-

القيمة الدفرتية

جممع االهتالك

صايف القيمة الدفرتية

سيارتني وتركس فولفو

7,101,149

)(5,473,619

1,627,530

اجملموع

7,101,149

)(5,473,619

1,627,530

قامت الشـ ــركة إببالا اجلهات الرمسية ابلس ـ ـرقات ومت تنظيم حمضـ ــر ضـ ــبط لكل سـ ــيارة لدى اجلهات املختصـ ــة وإخالء مسـ ــؤولية
الشــركة عن كل ما ينتج عن هذه الســيارات بعد اتريخ ضــبط الشــرطة وتعميم أرقام اللوحات على مجيع املخافر والنقاط احلدودية
وتوكيل مكتب حماماة لتويل األمور القانونية املتعلقة هبذا املوضوع.

-

وقامت الشركة بتشكيل خمصص يعادل صايف القيمة الدفرتية للسيارات املسروقة واقتطاع املخصص من صايف أرابحها أصوالً.

-

يف عام  2018قامت الشـركة ببيع ( )9سـيارة من سـيارات التوزيع املباشـر بقيمة بيعيه مبلغ ( )88,300,000قيمتها الدفرتية
مبلغ ( )12,586,949ل .س وجممع االهتالك اخلاص هبا مبلغ (.)12,033,355

-

إن تفصيل األصول الثابتة يف الشركة األهلية للزيوت النباتية هو على الشكل التايل:
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تفصيل األصول الثابتة كما يف 30حزيران :2022
نسبة االهتالك

البيان

إمجايل قيمة األصل

إضافة واستبعاد

قسط االهتالك

االهتالك املرتاكم

جممع االهتالك

صايف قيمة األصل

2021/12/31

أصول اثبتة

2022/06/30

2021/12/31

2022/03/31

2022/06/30

األراضي

-

17,941,938

-

مباين وإنشاءات ومرافق

%2.5

438,971,300

()5,487,141

()236,485,343

آالت وجتهيزات

%5

923,435,789

()8,211,745

()885,552,881

()893,764,626

وسائل نقل وانتقال

%5

69,813,468

()667,367

()63,383,872

()64,051,239

5,762,229

عدد وأدوات وقوالب

%15

357,746,382

()24,743,054

()78,236,720

()102,979,774

,254,766608

أاثث ومفروشات ومكاتب

%10

21,529,519

()518,538

()14,757,133

()15,275,671

6,253,848

اجملموع

()39,627,845

1,829,438,395
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-

()1,278,415,949

-

17,941,938

()241,972,484

196,998,816
29,671,163

)(1,318,043,794

511,394,601
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تفصيل األصول الثابتة كما يف  31كانون األول :2021
البيان

نسبة

إمجايل قيمة األصل

االهتالك

2020 / 12 /31

قسط االهتالك

إضافة واستبعاد
أصول اثبتة

االهتالك املرتاكم

خالل 2021

جممع االهتالك
2021 / 12 / 31

2020 / 12 / 31

صايف قيمة األصل
2021 / 12 / 31

األراضي

-

17,941,938

-

-

-

-

17,941,938

مباين وإنشاءات ومرافق

%2.5

438,971,300

-

()10,974,282

()225,511,061

()236,485,343

202,485,956

آالت وجتهيزات

%5

923,435,789

-

()16,446,368

()869,106,513

()885,552,881

37,882,908

وسائل نقل وانتقال

%5

69,813,468

-

()1,419,345

()61,964,527

()63,383,872

6,429,596

عدد وأدوات وقوالب

%15

111,834,282

245,912,100

()17,113,666

()61,123,054

()78,236,720

279,509,662

أاثث ومفروشات ومكاتب

%10

17,869,519

3,660,000

()923,920

()13,833,213

()14,757,133

6,772,386

1,579,866,295

249,572,100

()46,877,581

)(1,231,538,368

()1,278,415,949

551,022,446

اجملموع
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.4

صايف الزابئن:
بلغ رصيد صايف الزابئن بتاريخ  30حزيران  2022صفر ،وهي متثل ما يلي:

البيان

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

إمجايل الزابئن

62,572,732

62,572,732

خمصص حسميات الزابئن اجلامدة

()2,285,995

()2,285,995

مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها

()60,286,737

()60,286,737

-

-

اجملموع
-

تقوم الشركة مبتابعة آجال ديون زابئنها ويتم تصنيف الديون إىل ديون جيدة وديون مشكوك يف حتصيلها ،وقامت الشركة بتكوين
مؤوانت للديون املشكوك يف حتصيلها.

.5

خمزون املوجودات املختلفة:
بلغ رصيد خمزون املوجودات املختلفة بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /2,345,651,973/ل .س ،وهي متثل ما يلي:
البيان

خمزون املوجودات املختلفة
اجملموع

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

2,345,651,973

1,774,088,847

2,345,651,973

1,774,088,847

-

إن خمزون املوجودات املختلفة يتضمن خمزون احملروقات وخمزون قطع الغيار وخمزون مواد التعبئة والتغليف وخمزون اللوازم املختلفة.

-

تقوم الشركة مبسك سجل تفصيلي جبميع بنود املخزون ويتم استخدام طريقة املتوسط املرجح يف تقييم املخزون.

-

يف هناية الفرتة املالية  2022-6-30قامت الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة إبجراء جرد فعلي جلميع بنود خمزوهنا ومت مطابقة الكميات الدفرتية مع
الكميات الفعلية.
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.6

خمزون املواد األولية واملساعدة واإلنتاج قيد الصنع والتام والثانوي:
بلغ رصيد هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /1,147,473,389/ل .س ،وهي متثل ما يلي:
البيان

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

خمزن املواد األولية

212,123,077

354,949,458

خمزن املواد املساعدة

469,474,940

426,534,838

خمزون اإلنتاج التام

426,325,001

411,019,729

خمزون النواتج الثانوية (خملفات اإلنتاج)

39,550,371

113,910

1,147,473,389

1,192,617,935

اجملموع



خمزون املواد األولية :عبارة عن بذور وزيوت خام غري مصنعة.
خمزون املواد املساعدة :عبارة عن كافة املواد املضافة للمواد اخلام.



املخزون قيد الص ـ ـ ـ ـ ـ ــنع :عبارة عن بذور وزيوت ومسون نباتية خام ومصـ ـ ـ ـ ــنعة غري هنائية موجودة على خطوط اإلنتاج ،وتعتمد
الشركة يف تقييم هذا املخزون على طريقة (التكلفة الوسطية حسب مراحل ونسب اإلجناز يف اإلنتاج).




خمزون اإلنتاج التام :عبارة عن خمزون الشـركة من السـمون والزيوت النباتية اجلاهزة للبيع ،وتعتمد الشـركة يف تقييم هذا املخزون
على أساس (سعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل).
خمزون النواتج الثانوية (خملفات اإلنتاج) :عبارة عن خملفات اإلنتاج.

.7اإلعتمادات املستندية وأوامر الشراء ومؤوانهتا:
البيان

االعتمادات املستندية وأوامر الشراء ومؤوانهتا
اجملموع

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

150,049,963

37,571,530

150,049,963

37,571,530
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.8أماانت لدى الغري:
بلغ رصيد أماانت لدى الغري بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /26,642,034,366/ل .س ،وهي متثل ما يلي:
البيان

أماانت لدى الغري (اهليئة العربية لالستثمار)
اجملموع

-

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

26,642,034,366

7,024,556,604

26,642,034,366

7,024,556,604

إن األم ــاانت ل ــدى الغري متث ــل م ــا قيمت ــه ( )7,903,510درهم إم ــارايت مب ــا يع ــادل ( )6,054,958,046ل.س ومبلغ
( ) 20,587,076,320ل.س وهي املبالغ اليت مت إيداعهم لدى اهليئة العربية لالسـ ـ ــتثمار واإلمناء الزراعي ،املسـ ـ ــامهة يف رأس
مال الشـ ـ ـ ــركة األهلية للزيوت بنسـ ـ ـ ــبة  .%40حيث قامت الشـ ـ ـ ــركة األهلية للزيوت النباتية بتحويل رصـ ـ ــيد حسـ ـ ــاهبا لدى بنك
اإلمارات اإلسـ ـ ـ ـ ــالمي إىل حسـ ـ ـ ـ ــاب اهليئة العربية لالسـ ـ ـ ـ ــتثمار واإلمناء الزراعي بذات البنك وذلك نتيجة العقوابت االقتصـ ـ ـ ــادية
املوضوعة

على الشركات السورية.

-

تقوم الشركة إبعادة تقييم مبلغ األمانة يف هناية كل فرتة مالية وذلك ابستخدام سعر الصرف املعتمد من مصرف سورية املركزي.

-

مت استخدام سعر صرف  / 766.11 /لرية سورية مقابل الدرهم اإلمارايت يف تقييم مبلغ األمانة.

 .9أتمينات وسلف وذمم:
بلغ رصيد أتمينات وسلف وذمم بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /320,144,062/ل .س ،وهي متثل ما يلي:
البيان

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

أتمينات وسلف مستوردات

125,179,923

125,179,923

أتمينات لدى املؤسسة العامة حللج وتسويق األقطان

20,660,600

20,660,600

أتمينات لدى شركة بريكاب تركيا لقاء تصنيع عبوات
للشركة

649,704

649,704

سلف للمخلص اجلمركي

16,000,000

3,719,651

امني مجارك املنطقة احلرة

104,200,000

سلف وذمم مديرية مالية محاة ضريبة دخل زيت خنيل

6,107,898

6,107,898

سلف على الرواتب لبعض العاملني يف الشركة

29,260,693

14,170,965

سلف وأتمينات عامة

18,085,244

6,225,956

320,144,062

176,714,697

اجملموع
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.10

احلساابت املدينة املختلفة:

بلغ رصيد احلساابت املدينة املختلفة بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /76,026,546/ل .س ،وهي متثل ما يلي:
البيان

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

منطقة حرة ودعاية وإعالن وأتمني املعمل وبدل إدراج
يف سوق دمشق لعام 2022

69,242,162

-

رسوم وأتمني وسائط النقل لعام 2022 /

841,370

1,121,825

حساابت قيد التسوية

5,943,014

5,943,014

76,026,546

7,064,839

اجملموع
-

.11

وهي عبارة عن مصاريف جارية مدفوعة مقدماً وحساابت قيد التسوية وغريها.
األرصدة املدينة األخرى:

بلغ رصيد هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /75,909,816/ل .س ،وهي متثل ما يلي:
البيان

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

سلف مدفوعة مقدماً فيول

-

44,155,882

سلف مدفوعة مقدماً حمروقات

-

3,925,904

سلف مدفوعة مقدماً للموردين

75,909,816

200,590,030

اجملموع

75,909,816

248,671,816
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.12

النقد يف الصندوق ولدى املصارف:

بلغ رصيد النقد يف الصندوق ولدى املصارف بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /10,875,736,432/ل .س ،وهي متثل ما يلي:
البيان

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

الصناديق  /سوري

3,388,502,097

14,741,639,552

املصارف  /سوري

3,364,850,789

991,798,606

املصارف  /دوالر

36,257,383

32,461,677

املصارف  /يورو

18,499,455

18,620,057

املصارف  /رايل سعودي

18,765

2,952

املصارف  /لبناين

307,361

472,851

املصارف  /درهم

4,067,300,582

3,044,605,255

10,875,736,432

18,829,600,950

اجملموع

-

إن الشركة قامت بتقييم أرصدة احلساابت ابلقطع األجنيب حبسب نشرة أسعار الصرف الصادرة عن املصرف املركزي ،على أساس
سعر الدوالر ( )2,814ل س – اليورو ( )2,942.32ل.س – الدرهم ( )766.11ل.س – اللرية اللبناين ( )1.8609ل
س.

.13

رأس املال املكتتب به واملسدد:

بلغ رأس املال املكتتب به واملسدد ابلكامل ( )1,500,000,000ل.س ،وهو يساوي قيمة ( )15,000,000سهم ،بقيمة امسية
( )100ل.س للسهم الواحد ،حيث مت تعديل القيمة االمسية للسهم لتصبح  100ل.س بدالً من  500ل.س بتاريخ / 07 / 19
 2012مبوجب قرار وزارة االقتصاد رقم  / 1091 /اتريخ .2012 / 06 / 04
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.14

احتياطي قانوين:
البيان

رصيد بداية الفرتة
االحتياطي املش ّكل خالل الفرتة

رصيد هناية الفرتة

-

.15

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س
1,500,000,000
-

ل .س
1,086,776,302
413,223,698

1,500,000,000

1,500,000,000

مت التوقف عن اقتطاع االحتياطي القانوين لبلوغه نسبة  %100من رأس املال وذلك وفق النظام األساسي للشركة.

احتياطي اختياري:
البيان

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

رصيد بداية الفرتة

1,500,000,000

409,210,826

االحتياطي املش ّكل خالل الفرتة

-

1,090,789,174

1,500,000,000

1,500,000,000

رصيد هناية الفرتة

مت التوقف عن اقتطاع االحتياطي االختياري لبلوغه نسبة  %100من رأس املال وذلك وفق النظام األساسي للشركة.

.16

مكاسب غري حمققة (تقييم القطع):

بلغ رصيد هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /9,645,078,549/ل .س ،وهي متثل ما يلي:
البيان
مكاسب غري حمققة (تقييم القطع)
اجملموع

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

9,645,078,549

8,618,660,725

9,645,078,549

8,618,660,725
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.17

أسهم اخلزينة:

بلغ رصيد أسهم اخلزينة بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /771,998,162/ل .س ،وهي متثل ما يلي:
البيان

أسهم اخلزينة
اجملموع
.18

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

771,998,162

771,998,162

771,998,162

771,998,162

األرابح( /اخلسائر) املرتاكمة:

بلغ رصيد أرابح غري موزعة بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /18,121,705,919/ل .س ،وهي متثل ما يلي:

البيان

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

رصيد بداية الفرتة

13,400,836,030

4,731,911,077

أرابح( /خسائر) الفرتة

8,126,876,195

10,348,707,556

احملول اىل مكافأت جملس اإلدارة نقدا"

)(465,105,306

)(200,000,000

فروقات ضريبة سنوات سابقة

-

467,397

احملول إىل توزيعات األرابح املستحقة للمسامهني

)(2,940,901,000

)(1,480,250,000

18,121,705,919

13,400,836,030

اجملموع
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توزيعات األرابح املستحقة للمسامهني:

.19

بلغت قيمة التسديدات النقدية حلساب توزيعات األرابح املستحقة للمسامهني لعام  2022ب  988.260,503ل.س كما يلي :
توزيعات عام  2021من األرابح املرتاكمة إيضاح 18

2,940,901,000

رصيد توزيعات األرابح غري املوزعة للمسامهني 2021

()1,989,023,600

التوزيعات النقدية من األرابح لعام 2021

951,877,400

التوزيعات النقدية من األرابح لسنوات سابقة

46,383,103

امجايل التوزيعات النقدية لألرابح

998,260,503

-

حيث بلغ رصيد حساب توزيعات األرابح غري املوزعة حسب السنوات ما يلي:
كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

البيان

ل .س

ل .س

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2002 /

135,235

135,235

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2003 /

194,672

194,672

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2004 /

183,960

183,960

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2005 /

249,318

249,318

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2006 /

1,048,950

1,048,950

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2007 /

1,781,076

1,781,076

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2008 /

919,762

920387

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2009 /

1,117,200

1,120,950

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2010 /

2,605,293

2,882,163

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2011 /

5,965,850

6,632,750

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2012 /

11,620,634

12,620,984

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2013 /

20,475,226

22,267,476

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2014 /

16,627,001

18,005,401

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2015 /

16,258,209

17,542,952

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2016 /

22,993,774

24,935,499

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2017 /

21,115,242

22,832,281

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2018 /

27,916,399

29,971,739
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أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2019 /

55,810,710

60,666,120

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2020 /

264,316,900

293,726,600

أرابح مستحقة غري موزعة عن عام 2021 /

1,989,023,600

-

اجملموع

2,460,359,010

517,718,513

.20

املوردون:

بلغ رصيد املوردون بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /26,481,200/ل .س ،وهي متثل ما يلي:
البيان
املوردون
اجملموع

.21

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

26,481,200

26,481,200

26,481,200

26,481,200

سندات وتسهيالت مصرفية:

بلغ رصيد سندات وتسهيالت مصرفية بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /500,000,000/ل .س ،وهي متثل ما يلي:
البيان
سندات وتسهيالت مصرفية
اجملموع

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

500,000,000

-

500,000,000

-
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.22

خمصص تعويض هناية خدمة العاملني:

بلغ رصيد هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /134,769,428/ل .س ،وهي متثل ما يلي:
البيان

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

رصيد بداية الفرتة

134,784,386

85,934,126

املخصص الذي مت تشكيله خالل الفرتة

-

50,000,000

املستخدم من املخصص خالل الفرتة

()14,958

)(1,149,740

134,769,428

134,784,386

رصيد هناية الفرتة

.23

الدائنون املتنوعون:

بلغ رصيد الدائنون املتنوعون بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /144,167,317/ل .س ،وهي متثل ما يلي:
البيان
دائنون خمتلفون
اجملموع
-

.24

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

144,167,317

90,794,717

144,167,317

90,794,717

إن الدائنون املتنوعون ميثل (أماانت املكتتبني وبعض الدوائر احلكومية وبعض التوقيفات املختلفة – دائنون خمتلفون).

مسؤولية اجتماعية:

حساب املسؤولية االجتماعية بتاريخ  30حزيران  ، 2022وهي متثل ما يلي:
البيان
مسؤولية اجتماعية

اجملموع

-

كما يف  30حزيران 2022
ل .س

-

كما يف  31كانون األول 2021
ل .س
10,000,000
10,000,000

مت تش ــكيل خمص ــص عن عام  2021مببلغ  / 10,000,000 /ل.س ومت اس ــتخدام خمص ــص املس ــؤولية االجتماعية عن عام
 2021كامالً يف عام .2022
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.25

حصة الصندوق التعاوين العمايل:

بلغ رصيد هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /5,000,000/ل .س ،وهي متثل ما يلي:
البيان
حصة الصندوق التعاوين العمايل
اجملموع
-

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

5,000,000

15,000,000

5,000,000

15,000,000

مت ختص ـ ــيص مبلغ ( )15,000,000ل.س حصـ ــة الص ـ ــندوق التعاوين العمايل للشـ ــركة عن عام  ،2021ومت اسـ ــتخدام مبلغ
( )10,000,000ل.س من خمصص الصندوق عن عام  2021خالل عام .2022

.26

منحة العاملني السنوية:

هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  ،2022وهي متثل ما يلي:
البيان
منحة العاملني السنوية
اجملموع

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

-

100,000,000

-

100,000,000

مت ختصيص مبلغ ( )100,000,000ل.س لعام  2021ومت صرف منحة العاملني السنوية لعام  2021خالل عام  2022كامالً.

.27

خمصص التزامات أخرى:

بلغ رصيد هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /2,184,656,163/ل .س ،وهي متثل ما يلي:
البيان

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

رصيد بداية الفرتة

1,528,866,761

571,531,649

املخصص الذي مت تشكيله خالل الفرتة

656,401,539

957,335,112

املستخدم من املخصص خالل الفرتة

()612,137

-

2,184,656,163

1,528,866,761

اجملموع

مت تشكيل هذا املخصص ملواجهة الفروقات الضريبية الناجتة عن عدم إعفاء حصة اهليئة العربية لالستثمار والبالغة  %40من إمجايل الضريبة
ابإلضافة إىل التزام آخر ميكن حدوثه الحقاً وذلك لدعم املركز املايل خالل السنوات القادمة.
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.28

خمصص ضريبة دخل األرابح:

بلغ رصيد هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /2,433,306,151/ل .س ،وهي متثل ما يلي:
كما يف  30حزيران

البيان
مصاريف مقدرة ضريبة دخل األرابح عن عام 2021
مصاريف مقدرة ضريبة دخل األرابح عن عام 2022
فرق ضريبة عن عام 2020
اجملموع

.29

كما يف  31كانون األول

2022

ل .س
1,436,002,667
984,602,310
12,701,174
2,433,306,151

2021

ل .س
1,436,002,667
-

1,436,002,667

املصاريف املستحقة وغري املدفوعة:

بلغ رصيد هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  / 100,581/ل .س ،وهي متثل ما يلي:

البيان

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

مصاريف عموالت مندوبني وتعويض إهناء خدمة

100,581

100,581

مصاريف وأتعاب مفتش احلساابت

-

2,250,000

100,581

2,350,581

اجملموع
-

إن رصيد املصاريف املستحقة ميثل بعض املصاريف املستحقة الغري مدفوعة عن فرتات سابقة خالل الفرتة املالية ،علماً أن هذه املصاريف
جيري تقديرها على أساس متوسط النفقات الفعلية لكل بند يف الفرتة املدروسة.
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.30

األرصدة الدائنة األخرى:

بلغ رصيد هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /2,760,794,992/ل .س ،هو ميثل ما يلي:
البيان

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  31كانون األول 2021

ل .س

ل .س

دفعات مقدمة من الزابئن

2,760,321,156

228,701,914

أرصدة دائنة أخرى

473,836

3,710,332

2,760,794,992

232,412,246

اجملموع

وهي متثل دفعات من الزابئن الذين يسددون مبالغ مسبقاً للشركة.

.31

صايف مبيعات اإلنتاج التام:

بلغ رصيد هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /26,189,182,193/ل .س ،هو ميثل ما يلي:
البيان

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  30حزيران 2021

ل .س

ل .س

مبيعات إنتاج اتم  /شورتنينغ جلني  +رغد

11,392,846,000

2,839,117,205

مبيعات إنتاج اتم  /مسون جلميع املاركات

14,796,336,193

14,249,555,823

26,189,182,193

17,088,673,028

اجملموع
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.32

صايف مبيعات خملفات اإلنتاج:

بلغ رصيد هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /24,696,000/ل .س ،هو ميثل ما يلي:
البيان

مبيعات خملفات إنتاج  /محوض دمسة
اجملموع

-

.33

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  30حزيران 2021

ل .س

ل .س

24,696,000

202,525,880

24,696,000

202,525,880

بلغت كمية احلموض الدمسة املباعة  /3.7/طن تقريبا بقيمة  /24,696,000/ل.س

تكلفة البضاعة املباعة:

بلغ رصيد هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  ،/16,264,936,532/وهو ميثل ما يلي:
البيان
مستلزمات اإلنتاج ومواد أولية للبضاعة املباعة

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  30حزيران 2021

ل .س

ل .س

14,917,258,465

رواتب وأجور
رواتب وأجور العمال

382,582,138

مصاريف غري مباشرة
كهرابء وحمروقات

483,546,538

اهتالكات

39,277,777

صيانة ولوازم خمتلفة

62,389,235

مصاريف أخرى

379,882,379

9,397,053,329

16,264,936,532

9,397,053,329

اجملموع
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.34

مصاريف البيع والتوزيع:

بلغ رصيد هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /83,407,449/ل .س ،وهو ميثل ما يلي:
البيان

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  30حزيران 2021

ل .س

ل .س

رواتب وأجور  /التسويق

27,063,276

-

لوازم خمتلفة  /التسويق

997,270

-

مستلزمات خدمية  /التسويق

55,182,079

-

اهتالكات  /التسويق

164,824

-

مصاريف أخرى

-

109,586,433

83,407,449

109,586,433

اجملموع
-

وهي متثل جمموع (الرواتب واألجور واملســتلزمات الســلعية واملســتلزمات اخلدمية واملصــروفات اجلارية متضــمنةً االهتالكات) احململة
على مراكز الكلفة التسويقية.

.35

املصاريف اإلدارية والعمومية:

بلغ رصيد هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /96,691,693/ل .س ،وهو ميثل ما يلي:
البيان

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  30حزيران 2021

ل .س

ل .س

رواتب وأجور  /اإلدارة

82,690,832

-

لوازم خمتلفة وحمروقات  /اإلدارة

12,672,617

-

اهتالكات  /اإلدارة

185,244

-

مصاريف أخرى

1,143,000

46,307,256

96,691,693

46,307,256

اجملموع
-

وهي متثل جمموع (الرواتب واألجور واملســتلزمات الســلعية واملســتلزمات اخلدمية واملصــروفات اجلارية متضــمنةً االهتالكات) احململة
على مراكز الكلفة اإلدارية والعامة.

42

الشركة األهلية للزيوت النباتية املسامهة املغفلة حبماة
اإليضاحات حول البياانت املالية املرحلية املوجزة

 30حزيران 2022

.36

مصاريف مالية (تكاليف التمويل):
البيان

مصاريف مالية (تكاليف التمويل)
اجملموع
-

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  30حزيران 2021

ل .س

ل .س

55,611,111

-

55,611,111

-

بلغ جمموع هذه املصــاريف ( )55,611,111ل.س خالل عام  ،2022وهي عبارة عن مصــاريف فوائد ســندات تســهيالت
مصرفية مت سدادها عن عام .2022

.37

اإليرادات األخرى:

بلغ رصيد هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /54,648,635/ل .س ،وهو ميثل ما يلي:
البيان

كما يف  30حزيران 2022

كما يف 30حزيران 2021

ل .س

ل .س

أجور مستودعات وأجور وزن قبان

373,736

74,293,935

قيمة هوالك خمتلفة وأجور سيارات للغري وحتليل خمابر للغري

54,274,899

33,583,370

اجملموع

54,648,635

107,877,305

 .38مكاسب غري حمققة من إعادة تقييم القطع األجنيب:
بلغ رصيد هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /1,026,417,824/ل .س ،وهو ميثل ما يلي:
البيان

مكاسب غري حمققة من إعادة تقييم القطع األجنيب
اجملموع

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  30حزيران 2021

ل .س

ل .س

1,026,417,824

-

1,026,417,824

-
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.39

مصروف خمصص التزامات أخرى

بلغ رصيد هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /656,401,539/ل .س ،وهو ميثل ما يلي:
البيان

مصروف خمصص التزامات أخرى
اجملموع

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  30حزيران 2021

ل .س

ل .س

656,401,539

527,259,882

656,401,539

527,259,882

مت تشكيل خمصص فروقات ضريبية عن عام  2022مببلغ  /656,401,539/ل.س عن حصة اهليئة العربية وتشكيل خمصص فروقات الضرائب
عن عام .2022

.40

ضريبة دخل األرابح:

بلغ رصيد هذا احلساب بتاريخ  30حزيران  2022مبلغ  /984,602,310/ل .س ،وهو ميثل ما يلي:
البيان
ضريبة دخل األرابح
اجملموع

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  30حزيران 2021

ل .س

ل .س

984,602,310

790,889,823

984,602,310

790,889,823

يتم احتساب ضريبة األرابح بنسبة  %60حيث أن حصة اهليئة العربية والبالغة  %40معفاة من الضريبة مبوجب االتفاقية مع
اجلمهورية العربية السورية.
-

مت احتساب ضريبة األرابح على الشكل التايل:

إمجايل الربح قبل الضريبة

10,137,896,329

خيفض مكاسب غري حمققة

)(1,026,417,824

يضاف :مصرف خمصص التزامات أخرى

656,401,539

الربح اخلاضع للضريبة

9,767,880,044

ضريبة األرابح % 14

1,367,503,207

 % 10من الضريبة لقاء إعادة اإلعمار

136,750,321

 % 10من الضريبة لقاء إدارة حملية

136,750,321

إمجايل ضريبة الدخل مع اإلضافات

1,641,003,849
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حصة الشركة من الضريبة % 60

984,602,310

خمصص التزامات أخرى % 40

656,401,539

.41

حصة السهم من الربح:
البيان

كما يف  30حزيران 2022

كما يف  30حزيران 2021

ل .س

ل .س

الربح بعد حجز الضريبة و

9,153,294,019

6,527,979,489

عدد األسهم

14,704,505

14,797,500

622.48

حصة السهم من األرابح بعد حجز الضريبة

441.15

بلغ ربح السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم بعــد اقتطــاع ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريبــة دخــل األرابح  622.48ل .س للسـ ـ ـ ـ ــهم الواحــد من إمجــايل عــدد األسـ ـ ـ ـ ــهم البــالغ
 /14,704,505/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم مقارنة بنفس الفرتة من عام  2021حيث بلغت األرابح 441.15ل .س للسـ ـ ـ ـ ــهم الواحد من
إمجايل عدد األسهم البالغ  /14,797,500/سهم.
.42

إدارة املخاطر املالية:

متثل املخاطر املالية اليت تواجهها الشركة من استخدامها ألدوات املالية فيما يلي:
 خطر االئتمان خطر السيولة خطر السوقيعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض الشركة لكل خطر من املخاطر املذكورة أعاله وغاايت وسياسات وأساليب الشركة إلدارة رأس املال .
تقع على جملس اإلدارة املسؤولية الكلية عن وضع واإلشراف على إطار عمل إدارة املخاطر ابلشركة.
.1-42خطر االئتمان
يتمثل خطر االئتمان يف مدى تعرض الشركة خلسائر مالية يف حالة عدم قدرة أحد األطراف املتعامل معهم على تنفيذ تعاقدهم مع الشركة وتنشأ
بصفة أساسية من الذمم التجارية املدينة.
تنص سياسة الشركة على أن تظهر الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة األخرى بقيمة الفاتورة انقصاً االخنفاض ألية مبالغ لن يتم حتصيلها ،يتم
تقدير الديون املشكوك فيها عندما يصبح حتصيل كامل املبلغ غري مؤكد .يتم االعرتاف ابلديون املعدومة -إن وجدت -عندما ال يعود هناك
احتمال السرتدادها.
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للحد من تعرضها خلسائر كبرية نتيجة عدم الوفاء ابلسداد من قبل الذمم التجارية املدينة تقوم الشركة بتقييم الوضع املايل للعمالء ،وبتاريخ كل
تقرير تقوم بتحديث االسرتاتيجية االئتمانية مع التأكد من وجود خمصص مناسب الخنفاض القيمة  -إذا لزم األمر.
اخنفاض قيمة الذمم املدينة:
يتم وضع تقدير للمبلغ القابل للتحصيل من الذمم التجارية املدينة واملستحقات من أطراف ذات عالقة عندما يصبح من غري احملتمل حتصيل املبلغ
بكامله .ابلنسبة للمبالغ اهلامة بصفة فردية يتم أداء هذا التقدير على أساس فردي.
ابلنسبة للمبالغ غري اهلامة بصفة فردية ولكنها جتاوزت موعد استحقاقها يتم تقييمها بصورة مجاعية ووضع خمصص وفقاً لطول بقائها متجاوزة
ملوعدها استناد إىل معدالت االسرتداد التارخيية.
يظهر بند املدينون واألرصدة املدينة األخرى (عدا املصروفات املدفوعة مقدماً) ابلقيمة الصافية بعد خصم خمصص االخنفاض يف القيمة.
 .2-42خطر السيولة:
تتمثل خماطر السيولة يف عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماهتا املتعلقة بعقود الشراء والتوريدات وااللتزامات املالية عند استحقاقها واليت يتم
تسويتها إما نقداً أو عن طريق أصل مايل آخر .تتم مراقبة متطلبات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر األموال النقدية
الكافية للوفاء اباللتزامات لدى استحقاقها أبكرب قدر ممكن وذلك يف ظل الظروف العادية وغري العادية ودون تكبد أي خسائر غري مقبولة أو
املخاطرة بسمعة الشركة.
تتأكد الشركة من قدرهتا على مقابلة التزاماهتا املالية وتسديد املصاريف التشغيلية خالل فرتة مناسبة ،وهذا يستثىن األثر احملتمل للظروف غري
الطبيعية اليت ال ميكن التنبؤ هبا كالكوارث الطبيعية.
.3-42خطر السوق:
يتمثل خطر السوق يف التغريات يف األسعار واليت تنشأ من التغري يف أسعار الصرف والفوائد وأسعار األوراق املالية اليت قد تؤثر على إيرادات
الشركة أو تكلفة االحتفاظ ابألدوات املالية – إن وجدت -إن اهلدف من إدارة خطر السوق هو إدارة ورقابة املخاطر السوقية اليت قد تتعرض هلا
الشركة للوصول هبا إىل احلد املقبول.
الغرض من إدارة خماطر السوق هو الرقابة على تعرض الشركة خلطر السوق ووضعها ضمن حدود مقبولة ،ويف نفس الوقت احلصول على العائد
األمثل .إدارة الشركة .حالياً تفكر يف وضع تلك املقاييس املقبولة ،وذلك بناء على أمهية اخلطر الذي ميكن القبول به والذي يتم مراجعته.
 .1-3-42خطر العمالت:
تتعرض الشركة إىل خماطر العمالت عن احلساابت بعمالت خبالف العملة الوظيفية للشركة ،وال يوجد لدى إدارة الشركة سياسة للتحوط لتخفيف
خماطر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية .ذلك يف الوقت الذي ال متتلك فيه الشركة حساابت أصول كبرية ذات طبيعة نقدية ابلعمالت
األجنبية.
 .2-3-42خطر سعر الفائدة
تتمثل خماطر أسعار الفائدة مبخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية املستقبلية من أداة مالية معينة نظراً للتغريات يف أسعار الفائدة السوقية.
تتبىن الشركة سياسة التأكد من مراجعة خماطر معدالت الفائدة بشكل ربع سنوي.
 .3-3-42خطر سعر األوراق املالية
تتمثل يف تعرض أسعار أسهم الشركة الخنفاضات حادة مما يؤثر على استمرارية الشركة أو يف قدرهتا على حتقيق تدفقات نقدية من أنشطتها.
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تتابع الشركة أسعار أوراقها املالية املدرجة يف سوق دمشق ابستمرار وتقوم ابختاذ مجيع التدابري الالزمة للحفاظ على استقرار سعر أسهمها
يف السوق املالية.
 .4-3-42إدارة رأس املال
إن سياسة إدارة الشركة فيما يتعلق إبدارة رأس املال هي احملافظة على قاعدة رأمسال قوية للمحافظة على ثقة املستثمر والدائنون وثقة السوق
وكذلك استمرار تطور نشاط الشركة يف املستقبل.
تسعى إدارة الشركة إىل احملافظة على التوازن بني أعلى عائد ممكن حتقيقه يف حال االقرتاض ألعلى حد ممكن واألفضلية واألمان املتأيت من مركز
قوي لرأس املال.
ال يوجد هناك تغريات يف سياسة الشركة يف إدارة رأس املال خالل السنة.
.43

مبدأ االستمرارية:
مت إعداد البياانت املالية وفقاً ملبدأ االستمرارية والذي يفرتض أن الشركة مستمرة يف نشاطها التشغيلي خالل الفرتات القادمة وذلك
مبا يتوافق مع متطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم ( .) 1ويف حال ظهور أي شك أو مؤشرات بعدم استمرارية الشركة سيتم اإلفصاح
عن ذلك أصوالً.
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األحداث الالحقة:
 إفصاح طارئ رقم (/25ص )22/اتريخ  2022/07/07يتضمن ":الحقاً لقرار جملس اإلدارة رقم ( )02/15اتريخ 2022/06/13فقد قرر جملس اإلدارة التايل :عرض اقرتاح جملس اإلدارة بتوزيع أسهم خزينة الشركة األهلية لصناعة
الزيوت النباتية والبالغة  /295,495/سهم بنسبة  /%2/من إمجايل األسهم على مسامهي الشركة جماانً على اهليئة العامة
للشركة إلقراره أصوالً".
 بتاريخ  2022/7/25اجتمعت اهليئة العامة العادية للشركة األهلية لصناعة الزيوت النباتية املسامهة املغفلة العامة وقررتما يلي:
 -1املوافقة إبمجاع املسامهني املمثلني ابالجتماع على مقرتح جملس اإلدارة بتوزيع أسهم خزينة الشركة بنسبة ( )%2من إمجايل
األسهم على مسامهي الشركة جماان" والبالغ عددهم ( )294,090سهم من إمجايل األسهم على أن يتم إما جرب كسور
األسهم من األسهم املتبقية أو إمهال كسور األسهم على أن ال يتم جتزئة األسهم يف احلالتني وذلك بعد موافقة هيئة
األوراق واألسواق املالية السورية.
 -2املسامهون الذين يستحقون األسهم اجملانية هم املسامهني املسجلني وفق سجل مركز املقاصة واحلفظ املركزي بنهاية جلسة
التداول السابقة الجتماع اهليئة العامة العادية للشركة االهلية لصناعة الزيوت النباتية املنعقد بتاريخ 2022/7/25
والذي تقرر فيه توزيع أسهم اخلزينة على النحو املذكور.
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أحداث هامة:
تتعرض اجلمهورية العربية السورية منذ عام  2011ألحداث أثرت أتثرياً ملموساً على القطاعات االقتصادية بوجه عام ،وأدت
يف معظم األحوال إىل اخنفاض ملموس لألنشطة االقتصادية ،ويعتمد حجم أتثري هذه األحداث على املدى املتوقع والفرتة الزمنية
اليت تنتهي عندها هذه األحداث وما يرتتب عليها من آاثر.
متت املوافقة من قبل جملس اإلدارة على البياانت املالية كما هي يف 2022/06/30
بتاريخ 2022/08/05
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