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 2021الجتماع الهيئة العامة  اإلدارة مجلسكلمة رئيس 
 

 السادة:و  السيدات أيها
 2020نا أن نرحب بكم في اجتماع الهيئة العامة للشركة التي تعقد اليوم عن عام يسر 

 نرحب بالسادة مندوبي وزارة التموين والتجارة والداخلية، والسادة ممثلي هيئة األسواق واألوراق المالية السورية، 
وقبل أن نبدأ نتوجه بالشكر للسادة في وزارة الزراعة لحسن استضافتهم لهذا االجتماع، ونرحب بممثلي وزارة الزراعة المساهم 

 األكبر في الشركة.
 ل األعمال التاليةونبدأ ببنود جدو 

 والمصادقة عليه. 31/12/2020االطالع على تقرير مجلس االدارة عن الدورة المالية المنتهية في  .1

االطالع على تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن الدورة المالية  .2
 والمصادقة عليه. 31/12/2020المنتهية في 

 .2020ء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن عام ابرا .3

   2020المصادقة على تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس االدارة عن دورة  .4

 على المساهمين واتخاذ القرار المناسب. 2020دراسة مقترح مجلس االدارة بشأن توزيع أرباح دورة  .5

 2021إقرار تعويضات ومكافآت مجلس اإلدارة لعام  .6

 وتحديد بدل أتعابه 2021حسابات لعام انتخاب مدقق  .7
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 2020 عام عن اإلدارة مجلس تقرير
 السادة: و  السيدات أيها 
 . 2020 عام  خالل الشركة نشاط  عن تقريره   لحضراتكم  يقدم نأ  غدق شركة  إدارة   مجلس يسر

 :2020 للعام اإلدارة مجلس  نشاط
   . 2020خالل عام    جلسات(  5)   عقد القطر فقد اقتصرت اجتماعات مجلس االدارة على    نظرا لجائحة كورونا التي مر بها

 أهمها:  ومن العمل  سير لحسن  المطلوبة القرارات واتخذ  عليه المطروحة األعمال جداول  دراسة  خاللها  تم 
    األصول.   حسب وإقرارها ، 2019 للعام   الحسابات مدقق  وتقرير المالية  والقوائم الميزانية  مناقشة -1
مع   -2 اليها  التي توصل  التسوية  موضوع  السابق  العامة  الهيئة  اجتماع  في  عليكم  عرض  االدارة أن  لمجلس  سبق 

وبذلك    ،وتم تسديد مبلغ التسوية المطلوب  التسوية،المصرف التجاري السوري والتي قضت بالموافقة على اجراء  
 الملف. اقفال هذا  يكون قد تم 

   لتنفيذها.وتخصيص الموارد الالزمة  .2021-2020الزراعية لموسم تم اقرار الخطة   -3
 علمًا أن مجلس اإلدارة مؤلف من السادة: 

 عامًا.  60رئيس مجلس اإلدارة، رجل أعمال واقتصادي منذ أكثر من السيد صائب نحاس:  -1
 ادارة في الوزارةم. مازن المدني / نائب رئيس مجلس اإلدارة، مهندس زراعي، رئيس وزارة الزراعة:  -2
 أ. محمد الحريري / مدير مركزي في وزارة الزراعة/ خريج كلية االقتصاد )جامعة دمشق(. وزارة الزراعة:  -3
 د. راما عزيز / نقيب المهندسين الزراعيين، أستاذة جامعية.  خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين: -4
   أستاذ جامعي )كلية الهندسة المعمارية(. / م. عبد الرحمن النعسانخزانة تقاعد المهندسين:   -5
 . عام   35رجل أعمال منذ أكثر من السيد محمد صبيح نحاس:  -6
 عضو مجلس اإلدارة المفوض، ماجستير إدارة أعمال محمد سامر نحاس:  -7

 نبذة عن أشخاص اإلدارة العليا: 
 المنصـــب  االسم

 مهندس مدني لديه خبرة واسعة في مجاالت الزراعة والري نائب المدير العام للشركة،  المهندس صافي خيربك -1
 عامًا في اإلدارة المالية 40معاون المدير العام للشؤون المالية، خبرة  السيد مهيب أتاسي  -2
 ، مهندس زراعي  الغاب مدير مشاريع   المهندس شادي نيشي -3

 الوضع المالي للشركة: 
أي أن  س(. مليون ل  143.404)بلغت تكاليف اإلنتاج  كما  ل.س(، مليون  341.384)اإلجمالية بلغت إيرادات الشركة 

ويعزى سبب زيادة االيرادات   الماضي.في العام  %(  90) ـمقارنة بتقريبًا من اإليرادات  (%42)بلغت نسبة تكاليف اإلنتاج 
 التكاليف. ارد بأقل والجهود المبذولة الستثمار المو  المحاصيل. برفع سعر استالم  قيام الدولةالى 

   س(.مليون ل  17.964)وبلغت اجمالي المصاريف االدارية والمالية 
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وهي فوائد مترتبة على   س(مليون ل  48.709)بلغت األعباء الناتجة عن تسوية قرض المصرف التجاري السوري  كما 
 بسبب وجود دعوى قضائية مع المصرف. سابقًا لم يتم قيدها   2011القرض من عام 

تكون حصة السهم الواحد من وبذلك  س(مليون ل  131.306)بمقدار  أرباحا  2020كانت النتيجة الصافية لعام  اليوبالت
 س(. ل  74.61) 2020أرباح دورة 

 الزراعية  الناحية من أما
 كالتالي: وهي موزعة  الشركة،من ملكية  %43,7حوالي  الموجودة في حوزة الشركة   المستثمرة   المساحاتتبلغ  

 االستثمارية   الصفة دونم  / المساحة المشروع

 االستثمار  قيد 5160 الزراعي  الغابمشروع 

 االستثمار  قيد 1955 الزراعي  حماهمشروع 

 متوقف  141 الزراعي  الالذقيةمشروع 

 االستثمار  خارج 1320 الزراعي  الزور ديرمشروع 

 االستثمار  خارج 1000 التسمين محطة الزور دير

   الحسكة
 االستثمار  خارج 3400  درباسية

 االستثمار  خارج 3300 مالكية

 :2020-2019عن موسم   الغاب  مشروعل الزراعي  االستثمار  نتائج يلي   وفيما :–  أوالً 
 ل. س اإليراد/ قيمة االنتاج/طن  الموسم  نوع

 134,796,995 372,150    قاسي  قمح

 47,716,240 45,881 كزبرة

 20,159,700 106,070 جلبان 

 73,356,150 57,911 الشمس  عباد

 : 2020-2019عن موسم   حماه مشروع  –  ثانياً 
 اإليراد/ل.س  قيمة اإلنتاج/طن  الموسم  نوع

 22,692,039 56,624 قمح

 24,375,000 117,145 شعير

 1,650,000 غالون 15 زيتون  زيت

 2,686,940 1,786 زيتون 

 3,146,200 3,542 حمص

 8,671,200 10,291 كزبرة

  تعرضت   /دونم( 465)كانت المساحة المزروعة    سابقاً   هأن  علماً   زيتون   /شجرة550  سوى   المشروع   في   يتبق    لم  أنه  مع مالحظة
 السيطرة.  خارج خالل الفترة التي كانت فيها المنطقة المشروع  أجزاء  في المسلحين  قبل من واالحتطاب  للقلع
العمل بمشروع الالذقية لعدم جدوى توظيف أية فقد تم إيقاف  كما عرض في السنوات السابقة،    الالذقية:  مشروع   –  ثالثاً 

تم تأجير الموقع وقد    ، استثمار الموقع بالمشاركة أو التأجير ، لذلك كان البد من العمل على  استثمارات جديدة في المشروع 
 لمواسم الزراعية. الرسمي لسعار  تغير تبعًا لألايجار سنوي م مقابل
 موسم  منذ  االستثمار  خارج  والحسكة  الزور  دير  محافظتي  في  الشركة  مشاريعمازالت    الشرقية:  المنطقة  مشاريع  –   رابعاً 

 . ة أراضيها وبالتالي التمكن من اعادتها لالستثمارتسعى الشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية الستعادة حياز و   .2012/2013
 



 الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية ش.م.م.عغـــدق  

 

3 

 

 للعام القادم: خطة الشركة 
، فقد تقدمت إدارة الشركة بخطتها لتطوير واستكمال استصالح الجزء  2021-2020في ضوء النتائج اإليجابية لموسم 

 األكبر من أراضي مشروع الغاب، ووافق مجلس اإلدارة على الخطة. 
 المستثمرة في أقرب وقت غير كما تسعى الشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية إلعادة استثمار المشاريع 

 :2020المحتسبة عام  التعويضات 
بناء على الحد األدنى الوارد في قرار مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين بتحديد أتعاب    مفتش الحسابات: -أ

ل.س./ لقاء    1,600,000فقد تم االتفاق على مبلغ /للشركات المساهمة العامة غير المدرجة  الحسابات    يمفتش
 . 2020تدقيق حسابات العام 

مبلغ    2020بلغت تعويضات االنتقال ألعضاء مجلس االدارة لحضور جلسات المجلس عن عام    أعضاء المجلس:  -ب
   ل.س فقط مليون ليرة سورية.  1,000,000

 قيمة حقوق المساهمين خالل السنوات القليلة الماضية نتائج أعمال الشركة و يبين الجدول أدناه 
 السنة 

الربح  صافي 
 )الخسارة( 

 * حقوق المساهمين 

2015 (263,117 ) 481,133,144 

2016 24,162,780 505,295,924 

2017 33,296,038 538,591,962 

2018 21,364,396 559,956,358 

2019 (15,902,856 ) 544,053,502 

2020 131,306,068 675,443,235 

 من مساهمة وزارة الزراعة(  15,523,866)وهو ضمن مبالغ رأس المال المكتتب به وغير المسدد ي * مالحظة: إن مبلغ حقوق المساهمين ال 
 2010: لم يتم توزيع أرباح على المساهمين منذ عام 2* مالحظة 

 الشركة   مساهمي كبار

 

 % 2019عدد األسهم  2020عدداألسهم االسم  مسلسل 

ن 
يو

يع
طب

ص 
خا

ش
أ

 

 0,277 4,000 4,000 السيد صائب النحاس  1

 5 88,000 84,000 السيدة تهاني رضا النحاس 2

 4,449 78,294 78,294 السيد هادي النحاس 3

 4,3 75,738 75,738 السيدة صباح النحاس 4

 4,3 75,738 75,738 السيدة اسعاف النحاس  5

 4,3 75,738 75,738 السيدة هانيا النحاس 6

 2,14 37,626 37,626 السيد سلطان العويس 7

 1,7 30000 30000 السيد خالد الماجد  8

 % 2019عدد األسهم  2020عدداألسهم االسم  مسلسل 
ت 

ها
ج

ية
ر
با
عت

ا
 

 25,2 443,796 443,796 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  1

 5 88,000 88,000 الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي/السودان  2

 1,7 30,000 30,000 صندوق تقاعد المهندسين 3

 1,136 20,000 20,000 صندوق تقاعد المهندسين الزراعيين 4

 0,68 12,000 12,000 لتنمية الثروة الحيوانيةالشركة العامة  5

 0,68 12,000 12,000 شركة االتحاد العربي إلعادة التأمين 6
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 التقرير:  عليها  يأت    لم التي اإلفصاح بنود

 الفقرة الرقم 
 وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها ونتائج أعمالها.  2
 ليس للشركة شركات تابعة.  
 وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهماتها وأسماء أعضائها والسيما لجنة التدقيق.  5
 الشركة أي لجان مختصة لم تشكل  
الوضع التنافسي للشركة الُمصِدرة ضمن قطاعها وأسواقها الرئيسية وحّصتها من السوق المحلي، وكذلك حّصتها من األسواق الخارجية   6

 إن وجدت. 
 ينحصر نشاط الشركة بالعمل الزراعي فقط.  
 )محلياً وخارجياً( ..... درجة االعتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين  7
 مصدر الشركة الرئيسي للبذار والسماد هو مؤسسة إكثار البذار، المصرف الزراعي التعاوني.  
 وصف ألي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة الُمصِدرة .....  8
 1986عام  10لتشريعي رقم تتمتع الشركة بامتياز اإلعفاء الضريبي عن النشاط الزراعي، بحسب أحكام المرسوم ا 
 ملخص ألي قرار صادر عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها، له أثر مادي على عمل الشركة ....  9
 لم تتأثر نشاطات الشركة مباشرة بأي قرار صدر عن الجهات الحكومية.  

 اإلفصاح عن تطبيق الشركة الُمصِدرة لمعايير الجودة الدولية.  10
 تنتج الشركة أي منتج صناعي يخضع لمعايير الجودة. ال  

 األثر المالي للعمليات ذات الطبيعة غير الُمتكررة التي حدثت خالل السنة المالية ....  14
 ال يوجد في نشاط الشركة أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة.  

 ِدرة والمملوكة من قبل أي من األطراف ذوي العالقة.... بيان بعدد األوراق المالية الُمصِدرة من قبل الشركة الُمص 19
 .2019لم تصدر الشركة أية أوراق مالية جديدة في عام  

 بيان باألنشطة المتعلّقة بالمساهمة في المسؤولية االجتماعية ....  21
 معونات...الخ. لم تتلَق الشركة أي تبرعات أو معونات، كما أنها لم تمنح أي تبرعات أو  

 بيان بالعقود والمشاريع التي عقدتها الشركة الُمصِدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة ....  22
ال يوجد أي عقود ومشاريع مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس إدارتها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها   

 الشركة الُمصِدرة، وأقرباء جميع المذكورين حتى الدرجة الرابعة. العام أو أي موظف في 
ة  نتائج التقييم السنوي لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة الُمصِدرة، والتحسينات التي تخطط الشركة الُمصدرة إدخالها على أنظم 23

 وإجراءات الرقابة الداخلية في السنة التالية. 
مجلس اإلدارة لنشاطات الشركة وإداراتها التنفيذية ما زالت مستمرة ضمن هيكلية عمل مجلس اإلدارة، وقرر  إن إجراءات مراقبة   

 مجلس اإلدارة تفعيل أعمال التدقيق الداخلي من خالل التعاقد مع مدقق داخلي ألعمال الشركة. 
السنوية 24 المالية  البيانات  تحفظات على  يتضمن  الحسابات  تقرير مدقق  الشركة  إذا كان  إدارة  تقرير مجلس  يوضح على  أن  يجب   ،

 الُمصِدرة طبيعة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها. 
 الرأي غير متحفظ  
 أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة الُمصِدرة من أي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية إذا كان لها تأثير جوهري.  25
 الشركة أي عقوبة أو جزاء من أي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية. لم يفرض على  
 

مجلس اإلدارة

نائب المدير العام

ةالمشاريع الزراعي

مشروع الغاب مشروع الالذقية مشروع حماة
مشروع المنطقة 

الشرقية

معاون المدير العام
للشؤون المالية

أمانة السر
اإلدارة المالية 

واألسهم
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العامة غفلةمالشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية /غدق/ المساهمة ال
 البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل

 2020كانون األول 31للفترة المالية المنتهية بتاريخ 

المحتوياتجدول 

 صفحـــة

 3-2تقرير مدقق احلسابات املستقل 

البيانات المالية:

 4بيان املركز املايل

 5بيان الدخل

 6التغريات يف حقوق املسامهني

 7بيان التدفقات النقدية

 8-22اإليضاحات حول البيانات املالية
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 القوائم المالية إيضاحات التدقيق حول
للشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية /غدق/ المساهمة المغفلة العامة

 2020عام عن 

:الشخصية االعتبارية والقانونية للمكلف ووصف عمله :أوالا 
 وصف الشخصية االعتبارية: -1

/ 10ي رقم /حمدثة وفقاً ألحكام املرســوم التشــريع عامة مســامهة مغفلةشــركة لســورية لتنمية املنتجات الزراعية/غدق/الشــركة العربية ا
ــــاريخ ــــد رئيس جملس الو را26/02/1986ت ــــاريخ2342ء رقم/تــــأســـــــــــــــســــــــــــــــــت بقرار الســـــــــــــــي ــــالقرار 17/09/1986/ت املعــــدل ب

 .1987/ 22/08تاريخ/1280/رقم
لنظام األساسي وفق وقد مت توفيق ا ،1987/ 09/ 17/ م ع تاريخ 67/الشركة مسجلة بالسجل التجاري ملدينة دمشق برقم 

.2016/ 05/ 08/ تاريخ 1097مبوجب قرار و اري التجاري ومحاية املستهلك رقم / 2011/ لعام 29أحكام املرسوم التشريعي /

 غاية الشركة: -2
إقامة املشاريع الزراعية واسترياد وتصنيع مستلزماهتا وتصنيع وتسويق منتجاهتا داخل القطر وخارجه.

 مركز الشركة: -3
.شارع فلسطني-الربامكة–شركة الرئيسي يف مدينة دمشق مركز ال

 مدة الشركة: -4
.قابلة للتمديد بقرار من السيد رئيس جملس الو راء 1986/ 09/ 17 عاماً ميالدياً تبدأ اعتباراً من مخسون

أنظمة الشركة: -5
 صدرت القرارات التالية عن رئاسة جملس الو راء تتضمن بعض أنظمة الشركة: -أ

يتضمن أحكام النظام املايل للشركة. 1989/ 04/ 23/ تاريخ 1057/القرار رقم  -
 يتضمن النظام األساسي للشركة. 1990/ 08/ 28/ تاريخ 3675القرار رقم / -
ة العربية الشركيتضمن نظام عاملني موحد للشركات الزراعية املشرتكة ومن بينها  2001/ 02/ 22/ تاريخ 577القرار رقم / -

 .املنتجات الزراعية /غدق/السورية لتنمية 
ويوجد كتاب موجه للشركة من هيئة  2008/ 07/ 10سددت الشركة رسم التسجيل يف هيئة األوراق واألسواق املالية بتاريخ  -ب

قدم بطلب إلدراج أسهمها يتضمن الطلب من الشركة الت 2011/ 04/ 28ق تاريخ -/ ص577األوراق واألسواق املالية برقم 
يف السوق.

/ 49هليئة األوراق واألسواق املالية والكتاب رقم  2011/ 08/ 22/ س. ف تاريخ 48لت الشركة الكتاب رقم أرسكما 
لسوق دمشق لألوراق املالية تطلب فيه إدراج الشركة يف سوق األوراق املالية، وال يوجد أية  2011/ 08/ 28س. ف تاريخ 

 .2020-2019-2018-2017-2016-2015-2014-2013-2012مراسالت هبذا اخلصوص يف األعوام 
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 مال الشركة: رأسثانياا: 
/ ثالمثائة 300،000،000رأمسال الشركة مببلغ / 1986/ 09/ 17/ تاريخ 2342/حددت املادي اخلامسة من القرار رقم  -1

 / مخسمائة لريي سورية.500/ ستمائة ألف سهم قيمة كل سهم /600،000مليون لريي سورية مو عة على /
/ أربعمائة 420،000/ ل.س مو عة على /120،000،000من رأمسال الشركة مبا يعادل / %40املتسسون بنسبة اكتتب  -2

 / مخسمائة لريي سورية.500وعشرون ألف سهم قيمة كل سهم /
/ ل.س مو عة على 75،000،000من رأمسال الشركة مبا يعادل / %25اكتتبت و اري الزراعة واإلصالح الزراعي بنسبة  -3

 / مخسمائة لريي سورية.500/ مائة ومخسون ألف سهم قيمة كل سهم /150،000/
/ ل.س مو عة على 105،000،000من رأمسال الشركة مبا يعادل / %35طرح الباقي على االكتتاب العام وهو بنسبة  -4

 / مخسمائة لريي سورية.500/ مائتان وعشري آالف سهم قيمة كل سهم /210،000/
 مرتتب على املسامهني. / ل.س385،339 تارهخه مبلغ /حىتبقي من رأس املال مل يسدد  -5
مبلغ عن رئاسة جملس الو راء بتعديل رأمسال الشركة ليصبح  1987/ 08/ 22/ تاريخ 1280صدر القرار رقم / -6

/ ستمائة وثالثون ألف سهم قيمة كل 630،000/عشر مليون لريي سورية مو عة على / ثالمثائة ومخسة315،000،000/
 مخسمائة لريي سورية./ 500سهم /

 حىت تارهخه. ه/ ل.س مل تسدد15،138،526بقي بذمة و اري الزراعة واإلصالح الزراعي مبلغ / -7
/ 125،000،000عن رئاسة جملس الو راء بزيادي رأمسال الشركة مببلغ / 1992/ 05/ 09/ تاريخ 1921صدر القرار رقم / -8

/ أربعمائة وأربعون مليون لريي سورية 440،000،000مبلغ /املال ل.س مائة ومخسة وعشرون مليون لريي سورية ليصبح رأس 
 / مخسمائة لريي سورية.500/ مثامنائة ومثانون ألف سهم قيمة كل سهم /880،000مو عة على /

املتضمنة دعوي اهليئة العامة غري  2011/ يف تقريره لنتائج أعمال الشركة لعام 11استنادًا لتوصية مدقق احلسابات رقم / -9
ادية لالجتماع ألخذ القرار املناسب بالنسبة خلساري الشركة اليت جتاو ت نصف رأس املال وذلك توافقاً مع الفقري األوىل الع

/ 11/ 20فقد اجتمعت اهليئة العامة غري العادية بتاريخ  2011/ لعام 29/ من قانون الشركات رقم /103من املادي /
وستون مليون لريي سورية ليصبح  ة/ ل.س مائتان وأربع264،000،000وقررت ختفيض رأمسال الشركة مببلغ / 2012

 / ل.س فقط مائة وستة وسبعون مليون لريي سورية.176،000،000/ال الشركة اجلديدرأمس
عن السيد و ير التجاري الداخلية ومحاية  2013/ 06/ 24/ تاريخ 966، وصدر القرار رقم /2013متت املعاجلة بعام  -10

/ ل.س مائة وستة وسبعون مليون لريي سورية وقد مت تعديل رأس 176،000،000س املال ليصبح /املستهلك بتخفيض رأ
 / ل.س مائة وستة وسبعون مليون لريي سورية.176،000،000املال يف السجل التجاري ليصبح /

 
 إدارة الشركة وحق التوقيع عنها:ثالثاا: 

 أعضاء ويكون بينهم ممثلون من القطاع العام يف اجمللس بنسبة مسامهته يفيتوىل إداري أمور الشركة جملس إداري متلف من سبعة 
 ال يقل عددهم عن عضوين وتنتخب اهليئة العامة باقي األعضاء.أس مال الشركة على أر 

لشكل حيث أصبح على اانعقدت اهليئة العامة العادية للشركة ووافقت على انتخاب جملس إداري جديد  15/12/2020بتاريخ 
 يل:التا
 يدير الشركة جملس اإلداري املتلف من السادي: -1
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 ممثل عن الصفة االسم
 نفسه رئيس جملس اإلداري السيد صائب النحاس

 واإلصالح الزراعيو اري الزراعة  نائب رئيس جملس اإلداري ممثل تسميه و اري الزارعة واإلصالح الزراعي
 و اري الزراعة واإلصالح الزراعي عضواً  ممثل تسميه و اري الزارعة واإلصالح الزراعي

 املهندسني الزراعيني قابةن عضواً  الدكتوري راما أمحد عزت عزيز
 ممثل املتسسني عضواً مفويفاً  سامر النحاسحممد  هندسامل

 خزانة تقاعد املهندسني الزراعيني عضواً  السيد عبد الرمحن النعسان
  عضواً  السيد حممد صبيح النحاس

 .51/12/2420ولغاية  2020/ 12/ 51 / سنوات تبدأ بتاريخ4اإلداري / مدي عضوية جملس -2
 

 : ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة:رابعاا 
 :البيانات المالية إعدادأسس  -1

 .الدوليةاسبة الصادري من قبل جملس معايري احملالتقارير املالية الدولية وتفسرياهتا ملعايري مت إعداد البيانات املالية وفقاً  -
 متسك الشركة يومية عامة وتنظم سندات القيد وفقاً لطريقة القيد املزدوج من خالل برنامج حماسيب على احلاسب. -
 .مبدأ التكلفة التارهخيةاعتمدت الشركة عند إعداد القوائم املالية على  -
 تتبع الشركة عموماً مبدأ االستحقاق يف تسجيل املصاريف واإليرادات. -
 السورية هي عملة إظهار البيانات املالية واليت متثل العملة الرئيسية للشركة.إن اللريي  -
 تقوم الشركة بإعادي تقييم القطع األجنيب للبنود ذات الطبيعة النقدية يف هناية السنة املالية وفق ما قضى به معيار احملاسبة الدويل -

 للنشري الصادري عن مصرف سورية املركزي. وفقاً  /1،256/احلايل العام ومت حساب سعر صرف الدوالر يف هناية / 21/رقم 
 البيانات املالية وعريفها بشكل عادل وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.  إعدادإداري الشركة هي املستولة عن  -
وعلى الرغم  ،على االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية هتابتقدير مدى قدر  الشركةقامت إداري  :مبدأ االستمرارية -

ملستقبلي ا لديها املوارد الكافية لتساعدها على االستمرار بالعمل يف املدى متأكدي من أن الشركةفإن إداري  الظروف الراهنةمن 
 لشركةامكن أن تثري شكوكاً هامة حول قدري وعالوي على ذلك، فإن اإلداري ليست على دراية بأية أمور جوهرية من امل ،املنظور

 مت إعداد البيانات املالية على أساس مبدأ االستمرارية.وقد  ،على االستمرار كمنشأي مستمري
 السياسات المحاسبية الهامة: -2
 :إثبات اإليرادات -2-1

 .على أن يكون من املمكن قياسها بشكل موثوق الشركةيتم االعرتاف باإليرادات عندما يرجح تدفق منافع اقتصادية على 
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم مطروحًا منها أية حسومات ويفرائب ورسوم مبيعات. جيب تطبيق املعايري 

 .التالية عند االعرتاف باإليرادات
 :إيرادات الفوائد

 تخدام طريقة سعر الفائدي الفعلي.يتم إثبات إيرادات الفوائد عندما تستحق الفائدي باس
 :المعامالت بالعمالت األجنبية -2-2

األسعار املدرجة بنشري وسطي أسعار الصرف لنشرات املصارف والصادري عن ب جيري قيـد املعامالت املسجلة بالعمالت األجنبية
جلة بالعمالت ذات الطبيعة النقدية املسمصرف سورية املركزي يف تاريخ إجراء املعامالت. كما يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات 

األجنبية بأسعار الصرف السائدي يف تاريخ بيان املركز املايل، تسجل مجيع الفروقات الناجتة عن عمليات التحويل يف بيان الدخل 
 الشامل.
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 :ضريبة الدخل -2-3
 7/9/1986/ تاريخ 2342ألهنا متسسة مبوجب قرار رئيس جملس الو راء رقم / عفاء الضرييب عن النشاط الزراعياإلبميز تتالشركة 

 24/ من قانون يفريبة الدخل رقم 4، وتوفيقاً ملا ورد يف املادي رقم /1986/ لعام 10املرسوم التشريعي /تنفيذاً ألحكام  وتعديالته
 واليت نصت على ما يلي: 2003لعام 
 تعفى من الضريبة:-))أ
أيضاً  اإلعفاءذا الناجتة عن ارض ميلكوهنا أو يستثمروهنا ويتناول ه واإلمثارزراعيون الذين جيمعون ويبيعون احملاصيل املستثمرون ال-2

 ((احليوانات اليت يرعوهنا أو يربوهنا أو يعلفوهنا يف تلك األرايفي.
 وجودات غير المتداولة:الم -2-4
 الموجودات الملموسة:-2-4-1

بالتكلفة بعد حسم االستهالك املرتاكم وأي اخنفاض يف القيمة إن وجد. أما قيمة األرايفي فال تستهلك.  املوجودات امللموسةتدرج 
تكاليف الال مة لويفع والشحن ومجيع ال النقلمثن الشراء وما يتعلق به من تكاليف املشرتاي  املوجودات الغري متداولةتتضمن تكلفة 

هزاً لالستخدام. كما أنه من املمكن إيفافة تكاليف استبدال األجزاء من املوجودات يف املكان واحلالة الال مني ليصبح جا األصل
لألصل وبالتايل ترتب عليه منافع اقتصادية مستقبلية ميكن قياسها. أما  اإلنتاجيةأيفاف هذا االستبدال للعمر أو الطاقة  إذا

يان الدخل ف إىل قيمة األصل بل تسجل كمصاريف يف بمصاريف الصيانة واستبدال القطع وغريها من املصاريف املتكرري فال تضا
 الشامل.

 حيسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املتوقعة للموجودات كما يلي:
 النسبة اسم األصل  النسبة اسم األصل  النسبة اسم األصل
 %10 الزراعيةاآلليات   %10 األثاث واملفروشات  %2 املباين واالنشاءات

 %6 مراكز توليد وحتويل الكهرباء  %6 اآلبار  %20 وسائل النقل واالنتقال
 %10 الثروي الزراعية واحليوانية  %8 شبكات الري  %10 العدد واألدوات والقوالب

انية عندما يكون هناك أحداث أو تغريات يف الظروف تشري إىل عدم إمك للموجودات الغري متداولةتتم مراجعة صايف القيم الدفرتية 
اسرتداد هذه القيمة. يف حال وجود أي من هذه املتشرات وحينما يزيد صايف القيمة الدفرتية عن القيمة املقدري القابلة لالسرتداد يتم 

البيع أو القيمة قيد  رها القيمة العادلة خمصوماً منها تكاليفختفيض صايف القيمة الدفرتية لألصل إىل القيمة القابلة لالسرتداد باعتبا
 يهما أعلى.أاالستعمال 

 :الموجودات غير الملموسة-2-4-2
 نة. حىت هناية الس الشركةليت تتكبدها ا اإللكرتونية برامج الكمبيوتردات غري امللموسة على قيمة تشتمل املوجو 

 عمر حمدد على أساس القسط الثابت كما يلي: يتم إطفاء املوجودات غري امللموسة اليت هلا
 نسبة االستهالك اسم األصل

 للمحاسبة رنامج اخلا نب
 

25% 
يتم تسجيل املوجودات غري امللموسة عند شرائها بالتكلفة وتظهر يف البيانات املالية بالتكلفة مطروحا منها أية خمصصات 

لطبيعتها. ويتم  لفرتي حمددي أو لفرتي غري حمددي وفقاً  هايتم تقدير عمر  كمالالستنفاذ وأية خمصصات متعلقة باخنفاض قيمتها.  
 اء كمصروف يف بيان الدخل الشامل.إطفاء املوجودات غري امللموسة اليت هلا عمر حمدد خالل هذا العمر ويسجل اإلطف

ية ويتم تسجيل أي يف تاريخ البيانات املالأما املوجودات غري امللموسة ذات العمر غري احملدد فيتم مراجعة صايف قيمتها الدفرتية 
 .اخنفاض يف قيمتها الدفرتية مقارنة مع تلك القابلة لالسرتداد يف بيان الدخل الشامل

كما يتم مراجعة العمر املقدر وطرق اإلطفاء لتلك املوجودات يف هناية كل سنة على األقل. جيب تغيري طريقة إطفاء األصل غري 
  منط إطفاء املنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة فيه كلما كان ذلك يفرورياً. وتعا ج هذه التغيرياتامللموس وعمره عند تغري
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على أهنا تغيريات يف التقديرات احملاسبية، كما وتعا ج مصاريف إطفاء املوجودات غري امللموسة ذات العمر احملدد يف بيان الدخل 
 لطبيعة.الشامل مع العناصر املشاهبة هلا من حيث ا

 
 :التقاص -2-5

بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار املبلغ الصايف يف بيان املركز املايل إذا كان هناك حق قانوين قائم وملزم إلجراء يتم 
 ت الوقت.ااملقاصة بني املبالغ املسجلة، وأن هناك نية لتسويتها على أساس صايف املبلغ لتحقيق املوجودات وتسوية املطلوبات يف ذ

 
 :النقد وما في حكمه -2-6

والودائع  صارفلغرض إعداد بيان التدفقات النقدية، فإن النقد وما يف حكمه يشمل على النقد يف الصندوق واألرصدي لدى امل
 قصريي األجل ذات تواريخ استحقاق أصلية تقع خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع.

 
 :المخصصات -2-7

حمتملة  اللتزامالى الشركة أي التزام )قانوين أو متوقع( ناتج عن حدث سابق وكانت تكلفة تسوية يتم إثبات املخصصات إذا كان ع
 وميكن قياسها بشكل موثوق.

 
 :ذمم دائنة ومستحقات -2-8

 ن قبل املورد.مقابل البضائع واخلدمات املستلمة سواءً متت أو مل تتم املطالبة هبا م بالغ املطلوب سدادهاتدرج املطلوبات املتعلقة بامل
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة: -2-9
 تتمثل األطراف ذات العالقة باجلهات احملددي أدناه:

لدرجة لأو املدققني اخلارجيني، أو مستشاري الشركة أو إدارهتا التنفيذية، أو أقارب املذكورين  أعضاء جملس اإلداري أو املسامهني، -
 الرابعة.

أي شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية متتلك بشكل مباشر أو غري مباشر مصلحة متثري يف الشركة أو أقارب الشخص الطبيعي  -
 درجة الرابعة.لل
 

 مكافآت نهاية الخدمة: -2-10
ني. وحيسب بناًء على التعاقدية مع املوظف االتفاقياتتقوم الشركة مبنح مكافآت هناية اخلدمة للموظفني، واليت تستحق بناًء على 

كاليف املتوقعة الت إثباتالتوظيف وعدد سنوات اخلدمة، شريطة إمتام حد أدىن من مدي اخلدمة. يتم  انتهاءرواتب املوظفني عند 
 فرتي التوظيف على أساس االستحقاق. هلذه املكافآت على مدى
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 :2020كانون األول   31المالية المنتهية في  سنةلل البيانات الماليةيضاحات حول اإلخامساا: 
 :الموجودات غير المتداولة -1

 (.1مويفحة مبوجب القائمة املرفقة رقم ) موجودات ثابتةيتكون هذا البند من و 
 2019كانون األول 31  2020كانون األول 31  البيـــان

 ليرة سورية  ليرة سورية  
2698،939،89  األرايفي*   2698،939،89  

 95،270،131  95،270،131  واإلنشاءاتاملباين 
 8،023،805  8،023،805  *وسائل النقل واالنتقال*

095،505،7  العدد واألدوات والقوالب   095،505،7  
821،652،0  األثاث واملفروشات   821،652،0  

 16،152،994  16،152،994  اآلبار وشبكات الري
995،384،20  اآلليات الزراعية الثقيلة   995،384،20  

02،5366،1  مراكز حتويل وجمموعات توليد الكهرباء   02،5366،1  
 4،639،238  4،639،238  **الثروي الزراعية واحليوانية*

 120،000  120،000  الربجميات
883,828,885  وعــالمجم   883,828,885  

(182،157،101)  جممع استهالك املوجودات الثابتة   (840،569،710)  
701,748,671  صافي الموجودات الثابتة  

 

 751,259,043 
  

ألرايفي الشركة يوجد على بعضها إشارات تأمني من الدرجة األوىل لصاحل املصرف التجاري السوري وهي أرايفي  بالنسبة *إيضاح:
 / لريي سورية. 623،045،031دير الزور والالذقية ومحاه الزراعي ومحاه الغاب بقيمة إمجالية /

 سيارات عليها إشارات رهن وهي متلفة مما يلي: يوجدبالنسبة لوسائل النقل واالنتقال  **إيضاح:
عليها إشاري رهن من الدرجة األوىل لصاحل بنك سورية واملهجر بقيمة الرهن  /732470/لوحة رقم  407سياري سياحية بيجو  -أ

 / ل.س.1،896،000/
 / ل.س411،417// عليها إشاري حجز تنفيذي للمصرف التجاري السوري بقيمة 201674سياري بيجو بيك آب لوحة رقم/ -ب
 / عليها إشارات احلجز التالية:206545/لوحة رقم  أيسو وسياري شحن  -ت

 .حجز لصاحل إداري اجلمارك -1
 حجز تنفيذي لصاحل املصرف التجاري السوري. -2

 تشكل قيمة الثروي الزراعية واحليوانية ما يلي: *إيضاح:**
 2019 كانون األول  31  2020كانون األول   31  البيان

 ليرة سورية  سوريةليرة   
 4،592،008  4،592،008  كلفة أشجار  يتون محاه
 47،230  47،230  كلفة أشجار دراق محاه

 4,639,238  4,639,238  المجموع
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 الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية)غدق( المساهمة المغفلة العامة(                                                              (   )موجودات ثابتة 1القائمة رقم 

          :يتكون هذا البند مما يلي

وسائل النقل  واإلنشاءاتالمباني  األراضي 
 والسيارات

 واألدواتالعدد 
 والقوالب

األثاث 
 آليات ثقيلة  آبار وشبكات الري والمفروشات 

مراكز تحويل 
ومجموعات  

 كهربائية

ثروة زراعية 
 المجمــــــوع برمجيات  وحيوانية

 ليــرة سوريــة ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
            الكلفة كما في:

 858،828،883 120،000 4،639،238 6،136،502 20،384،995 16،152،994 2،065،821 7،095،505 8،023،805 95،270،131 698،939،892 2019كانون أول 31

 - - - - - - - - - - - 2020إيفافات 

 - - - - - - - - - - - 2020استبعادات 

 858,828,883 120,000 4,639,238 6,136,502 20,384,995 16,152,994 2,065,821 7,095,505 8,023,805 95,270,131 698,939,892 2020كانون أول   31
            

 االستهالك المتراكم
 :كما في  

           

 107,569,840 75,000 2,343,233 6,136,496 19,963,285 15,249,305 1,847,941 6,334,292 8,023,804 47,596,484 - 2019كانون أول 31

 2,587,342 30,000 459,201 - - 283,767 29,050 299,911 - 1,485,413 - 2020إيفافات 

 - - - - - - - - - - - 2020استبعادات 

 110,157,182 105,000 2,802,434 6,136,496 19,963,285 15,533,072 1,876,991 6,634,203 8,023,804 49,081,897 - 2020كانون أول   31
            

 صافي القيمة الدفترية
 :كما في  

           

 748,671,701 15,000 1,836,804 6 421,710 619,922 188,830 461,302 1 46,188,234 698,939,892 2020كانون األول   31

 751,259,043 45,000 2,296,005 6 421,710 903,689 217,880 761,213 1 47,673,647 698,939,892 2019كانون األول   31
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 نقد في الصندوق ولدى المصارف: -2
 يتكون هذا البند مما يلي:

 9201 كانون األول  31  2020ل كانون األو   31  البيان
 ليرة سورية  ليرة سورية  

 32،241،587  127،368،492  املصرف الزراعي /دمشق
 38،107  69،264،964  املصرف الزراعي سقيلبية

 -  3،025،827  صندوق مشروع محاه
 1،027،030  1،519،187  اإلداريصندوق 

 -  1،245،726  صندوق مشروع الغاب
 44،485  128،150  $/461/307حساب  6املصرف التجاري السوري فرع 

 70،863  70،863  بنك االردن
 57،365  57،365  3200/42حساب 17السوري فرع املصرف التجاري 

 33،223  33،223  املصرف الزراعي/ مالكية
 10،125  10،125  املصرف التجاري السوري /دير الزور

 7،726  7،726  103465/100/ح 6املصرف التجاري السوري فرع 
 3،973  3،973   1125/حساب 17املصرف التجاري السوري فرع 

 2،210  2،210  التجاري السوري/ الالذقيةاملصرف 
 1،550  -  صندوق مشروع الالذقية

 33,538,244  202,737,831  المجموع
 :1إيضاح

 ىتتمكن الشركة من احلصول على مصادقات على أرصدهتا يف املصرف التجاري السوري بسبب الدعوى القضائية املرفوعة عل مل
 .املصرف واليت ما الت يف القضاء

 :2إيضاح
من نقل  هية تارهخومل تتمكن الشركة لغا ت تصفيتهمتالذي  جممع غدقسلفة للجنة تصفية هخص لبنك األردن ن الرصيد الظاهر إ

 .تقرير التصفية النهائي مل يصدر بعد بانتظار انتهاء التكليف بالدوائر املاليةن أل ىل حسابات الشركةإرصيده 
 المخزون: -3

/ ل.س وهو عباري عن خمزون املستودعات يف املشاريع املختلفة 15،217،604العام احلايل مبلغ /بلغ املخزون يف هناية 
 اجلرد مت من قبل املشرفني على املشاريع وفيما يلي تفصيل موجودات املستودعات: أنعلماً 

 9201 كانون األول  31  2020كانون األول   31  البيان
 ليرة سورية  ليرة سورية  

 1،122،404  13،567،604  الغابمستودع 
 3،698  1،650،000  مستودع محاه

 1,126,102  15,217,604  المجموع
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 الذمم المدينة: -4
 مما يلي:يتكون هذا البند 

 2019 كانون األول  31  2020كانون األول   31  انــــــــــــــالبي
 ليرة سورية  ليرة سورية  

  1،104،583   19،104،583  سلف وتأمينات قصريي األجل
  4،621،904   4،621،904   بائن*

  176،568   216،569  ذمم مدينة خمتلفة
 5,903,055  23,943,056  المجموع

يل وما  ال العمل جاري لتحص2009ولغاية1994اء وهي مرتاكمة عن أرباح من شركة منعلى ذمة عباري عن  الزبائن رصيد *إيضاح:
 متونة. الدين ومل يشكل له

 :الذمم المدينة األخرى -5
 :هذا البند مما يليتكون ي

 2019 كانون األول  31  2020كانون األول   31  انــــــــــــــالبي
 ليرة سورية  ليرة سورية  

 27،854،040  53،103،334  مشروع الغاب- راعات منفذي مقدماً 
 5،895،439  8،931،075  محاهمشروع -عات منفذي مقدماً  را

 1،872،025  1،872،025  إيرادات مستحقة غري مقبويفة
 144،870  317،085  مصاريف مدفوعة مقدماً 

 35,766,374  64,223,519  المجموع
 :/7قرض المصرف التجاري السوري فرع / -6

 2019 كانون األول  31  2020كانون األول   31  انــــــــــــــالبي
 ليرة سورية  ليرة سورية  

 93،042،700  141،751،915  /7املصرف التجاري السوري فرع /قرض *
 93,042,700  141,751,915  المجموع

 827رار رقمقمبوجب موافقة و اري االقتصــــاد والتجاري بال لصــــناعات الزراعية واملصــــفىفرع الشــــركة جممع غدق لالقرض هخص  إيضـــاح:*
لديها ســجل ة الشــرك وحيث أن مرتاكمة عباري عن فوائد فهوالدين املتبقي أما  أعماهلا، أمتتأن جلنة التصــفية كما 13/4/2009تاريخ

غاية  إنحبجة  اإلعفاءولكن املصـــرف رفض 121/2011 التشـــريعي املرســـوممن الفوائد وفق  إعفاءهات من املصـــرف طلبصـــناعي فقد 
 .القضاء إىلللجوء  ارية مما دفع الشركةالقرض جت

/ تضــــمن إعالم الشــــركة العربية الســــورية 1418من املصــــرف التجاري الســــوري برقم صــــادر /صــــدر كتاب  2021شــــباط  10بتاريخ و 
تاريخ  2021/م/43رقم  التجاري الســـــــــــــــوري لتنمية املنتجات الزراعية /غدق/ املســـــــــــــــامهة املغفلة العامة بقرار جملس إداري املصـــــــــــــــرف

ق بني لدين مع الفوائد العقدية املرتتبة واإلعفاء من الفر املتضــــــمن املوافقة على الطلب املقدم من الشــــــركة بتســــــديد كامل ا 3/2/2021
/ ل.س باإليفــافة لنفقات قضــائية 141،659،815مببلغ / 26/2015وفق القانون  20/02/2021الفوائد التأخريية والعقدية لغاية 

هي مببلغ 2020املصرف بعام  /ل.س وبالتايل فإن مقدار الفوائد واملصاريف الواجب احتساهبا وإيفافتها كذمة لرصيد92،100مببلغ /
 :ويف ما يلي تفصيل ملا سبق/ 48،709،215/
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      2020  البيــــان
 ليرة سوريــة  

  93،042،700    رصيد قرض املصرف التجاري أول املدي
 48،709،215  يضاف الفوائد واملصاريف حسب التسوية

 141,659,815  المدة آخرقرض المصرف التجاري رصيد 
 :دائنةذمم  -7

 مما يلي:هذا البند  يتكون
 2019 كانون األول  31  2020كانون األول   31  انــــــــــــــالبي

 ليرة سورية  ليرة سورية  
 47،051،930  47،040،040  مستحقة وغري مو عة  أرباحدائنو تو يع *

 388،245  1،696،166  يفرائب مستحقة
 565،917  1،372،683  دائنون متنوعون

 48,006,092  50,108,889  المجموع
 إيضاح:*
 ا يلي:مم أرباح الشركة املو عة يف السنوات السابقة واملتلفة والناجتة عن ةمستلماملسامهني الغري أرباح من  يتألف الرصيد 

 2019 كانون األول  31  2020كانون األول   31  انــــــــــــــالبي
 ليرة سورية  ليرة سورية  
  10،938،742    10،938،742   /الزراعة / بعد حسم الفوائد املستحقةو اري 
 7،844،636  7،836،661  ( ل.س%5) 2010عام  أرباح
 7،305،740  7،305،015  $( %5) 2010عام  أرباح

 6،592،744  6،592،744  $ أرباح املسامهني
 6،241،475  6،239،250  (ل.س%5)2005أرباح عام 
  5،548،225   5،547،500  $( %5)2005أرباح عام 
  1،276،428   1،276،188  (ل.س%4.8)1997أرباح عام 
  231،825    231،825   (ل.س%11)1992أرباح عام 
  204،830    204،830   (ل.س%4)1995أرباح عام 

  182،451    182،451   ( ل.س%7) 1989سلفة أرباح 
  181،300    181،300   (ل.س%10)1990أرباح عام 
  176،873    176،873   (ل.س%5)1994أرباح عام 
  146،011    146،011   (ل.س%5)1993أرباح عام 
  142،550    142،550   (ل.س%10)1991أرباح عام 

  38،100    38،100   (ل.س%8)1989تتمة أرباح عام 
 47,051,930  47,040,040  المجموع
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 :مم دائنة أخرىذ -8
 يتكون هذا البند مما يلي:
 2019 كانون األول  31  2020كانون األول   31  انــــــــــــــالبي

 ليرة سورية  ليرة سورية  
 94،172،163  93،911،379  حناسالسيد صائب النحاس ومتسسات 

 -  45،227،400  سقلبية  راعي/ قرض م.
  42،813،634   42،813،634  أعوام سابقة أحداثخمصص 

 3،208،757  3،470،632  مصروفات مستحقة وغري مدفوعة
 911،312  1،171،312  أمانات للغري

 442،898  895،315  أرصدي دائنة خمتلفة
 941،760  -  إيرادات مقبويفة مقدماً مشروع محاه

 142,490,524  187,489,672  المجموع
 

 حقوق المساهمين: -9
 رأس مال الشركة: -9-1

سهم امسي قيمة كل سهم  /1،760،000/على  لريي سورية مو ع /176،000،000/الشركة املكتتب به مبلغ مال  بلغ رأس
 تكون هذا البند مما يلي:يو لريي سورية،  /100/

 2019 كانون األول  31  2020كانون األول   31  انــــــــــــــالبي
 ليرة سورية  ليرة سورية  

 160،476،134   160،476،134  رأس املال املدفوع
 15،523،866   15،523،866   رأس املال الغري مدفوع

 176,000,000  176,000,000  المجموع
 إيضاح:
 مما يلي: واملتلف 31/12/2020من املسامهني الغري مسددين لقيمة أسهمهم لغاية  رأس املال الغري مدفوعيتألف 

 اإلجمالي  الغير مدفوع رأس المال  رأس المال المدفوع  انــــــــــــــالبي
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

  44،379،600   15،138،526  29،241،074  و اري الزراعة واإلصالح الزراعي
  72،325،200      322،300   72،002،900   املسامهني لريي سورية

  59،295،200    63،040  59،232،160  املسامهني دوالر
 160,476,134  المجموع

160,476,135  
  15,523,866   176,000,000  

 .اإليضاحاتمن تقرير  ثانياً يف الفقري  الشركة تأسيسنه ورد تفصيل لرأس املال منذ علماً أ
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 االحتياطي القانوني: -9-2
يل من أرباحها الصافية قبل تنز  %10 جيب على الشركة أن تقتطع كل سنة 2011لعام  29قانون الشركات رقم  أحكام بناءً على -

و  مبوافقة اهليئة العامة إال أنه جي املال،وهلا وأن توقف هذا االقتطاع إذا بلغ االحتياطي ربع رأس  الضريبة لتكوين احتياطي قانوين
 للشركة االستمرار يف االقتطاع حىت يبلغ جمموع االقتطاعات هلذا االحتياطي كامل رأس املال.

 لسد احلاجات االستثنائية أو غري اإلجبارييستعمل االحتياطي أن / من النظام األساسي للشركة على 70/نصت املادي رقم  -
سنوياً يف السنوات اليت ال تسمح فيها أرباح الشركة بتو يع هذه النسبة  %5املنتظري لتأمني حد أدىن من العائد للمسامهني بنسبة 

 .السنني التاليةاملبالغ الذي أخذت منه عندما تسمح بدلك أرباح  اإلجبارياالحتياطي  إىلويرد 
 :مفصل كما يلي االحتياطي القانوين/ ل.س فإن 131،306،068صافية مقدارها / لكون نتيجة العام احلايل أرباحو 

 2019 كانون األول  31  2020كانون األول   31  ـانــالبيــ
 ليرة سورية  ليرة سورية  

 (15،902،856)  131،306،068  السنة  نتيجة
 -  13,130,607  %10 اإلجبارياالحتياطي 

 
 :اإلجباريفيما يلي احلركة على االحتياطي 

  2019   2020  البيــــان
 ليرة سوريــة  ليرة سوريــة  

 15،488،746  15،488،746  كانون الثاين   1الرصيد كما يف 
 -  13،130،607  امعاإليفافات خالل ال

 15,488,746  28,619,353  كانون األول  31الرصيد كما في 
 

 :الثابتة احتياطي إعادة تقييم األصول -9-3
/ل.س وهو ناتج عن إعادي تقييم أصول الشركة الثابتة 400،665،050بلغ احتياطي إعادي تقييم األصول الثابتة مبلغ /

 .2020كانون األول   31لغاية ري يف القوائم املالية للشركة يتغوالذي مل  2005اجلاري بعام 
 

 :األرباح المدورة الغير محققة -9-4
حساب رقم  6ي فرع املصرف التجاري السور باملوجود  األجنيباألرباح املدوري الغري حمققة الناجتة عن فروقات تقييم القطع  تبلغ

 / ل.س25،974مبلغ/ 2019بينما كان بنهاية العام  /ل.س،109،639/دوالر بنهاية العام احلايل مبلغ 106/103465/3
 عام.كل سعار املصرف املركزي بنهاية  تم تقييم الدوالر وفقأ لنشري أحيث ي

 

 األرباح المدورة:الخسائر/ -9-5
 كما يلي:  ل.س وهي مفصلة (32،602،402)اخلسائر املدوري بنهاية العام احلايل مبلغ بلغت 

 2019  2020  البيــــان
 ليرة سوريــة  سوريــةليرة   

 (35،927،502)  (16،699،546)  كانون الثاين  1الرصيد كما يف 
 19،227،956  (15،902،856)  ختصيص نتيجة السنة السابقة

 (16,699,546)  (32,602,402)  كانون األول  31الرصيد كما في 
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 صافي الدخل: -9-6
 ل.س مفصل كما يلي: / 118،175،461 / بلغمب ةصافي أرباح 2020بلغ صايف الدخل لعام 
 2019  2020  البيــــان

 ليرة سوريــة  ليرة سوريــة  
 (15،902،856)  131،389،733  نتيجة العام احلايل  

 -  (13،130،607)  االحتياطي القانوينهخفض 
 -  (83،665)  هخفض فروقات القطع الغري حمققة

 (15,902,856)  118,175,461  صافي الدخل
 

 الحسابات النظامية: -10
 /ل.س مفصلة كما يلي:200،206،494بلغت احلسابات النظامية بنهاية العام احلايل مبلغ /

 2019       2020  البيــــان
 ليرة سوريــة  ليرة سوريــة  

 600،000  600،000  اإلداريأسهم تأمني عضوية جملس 
 199،606،494  199،606،494  إشارات رهن على عقارات الشركة*

 200,206,494  200,206,494  المجموع
/ والذي 17/ السوري فرع بالنسبة إلشارات الرهن على عقارات الشركة فهي ختص القرض املسحوب من املصرف التجاري إيضاح:*

 / أعاله.6الوارد تفصيله باإليضاح رقم / /1418/مبوجب الكتاب رقم  2021شباط  10متت التسوية معه بتاريخ 
 

 :وتكلفة المبيعاتالمبيعات  -11
/ ل.س مما نتج 143،404،450/ ل.س أما تكلفة املبيعات بلغت/341،384،224مبلغ / 2020بلغت املبيعات بنهاية العام 

 ما يلي تفصيل ملا سبق:ل.س وفي/197،979،774مببلغ / إمجاليةعنه أرباح 

 
 
 

اسم المشروع 
 والمساحة

 الخسارةمجمل الربح/  كلفة المبيعات المبيعات
2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 ليرة سوريــة ليرة سوريــة ليرة سوريــة ليرة سوريــة ليرة سوريــة ليرة سوريــة
 5،694،271 167،069،957 60،926،422 108،959،128 66،620،693 276،029،085 دومن5370الغاب
 2،602،606 33،373،903 10،596،234 31،981،236 13،198،840 65،355،139 دومن3000محاي 

 (2،105،606) (984،160) 2،808،556 984،160 702،950 - ه14،1الالذقية
 (1،569،927) (1،479،926) 1،569،927 1،479،926 - - املنطقة الشرقية

 4,621,344 197,979,774 75,901,139 143,404,450 80,522,483 341,384,224 المجموع
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 وعمومية: مصاريف إدارية -12
 / ل.س وهي متلفة مما يلي: 17،964،491 بلغت املصاريف اإلدارية خالل العام احلايل مبلغ /

 2019  2020  البيــــان
 ليرة سوريــة  ليرة سوريــة  

  1،818،500    6،561،652   تعويضات وحوافز
    500،000   2,794,835  مفتش احلساباتو  عامة مصاريف هيئة

  1،173،100      2،670،871   إجيارات
  2،893،765    2،402،440   رواتب وأجور ومتمماهتا
  740،000   1،080،000   تعويضات جملس اإلداري

  1،620،400    791،655   وماليةإدارية نفقات 
  43،975    352،035   نفقات سيارات/تأمني ورسوم

  452،150    337،875   اإلداري أعضاء مهمات سفر
  85،025    222،641   بريد وبرق وهاتف

  127،840    195،715   التأمينات االجتماعية 
    -    172،928   طبابة وعالج

  23،850    105،250   قرطاسية ومطبوعات
    -    96،400   اإلدارينفقات خدمات مكتب 

  59،050    59،079   استهالك املوجودات الثابتة
    -    33،250   نفقات تنظيف

  51،100    28،300   مصاريف تنقالت
  256،200    28،000   اإلدارينفقات مكتب جملس 

  33،168    19،295   نفقات مصرفية
  25،800    6،750   يفيافة

  543،844    4،400   يفرائب ورسوم مالية
  12،733    1،120   نفقات خمتلفة
  7،850،000      -   نفقات قضائية

  1،608،550      -   نفقات مشاريع مقفلة/جممع غدق
  259،200      -   تربعات

  183،700      -   نفقات سيارات/حمروقات
  144،250      -   مهمات سفر داخلية

  18،000      -   نفقات سيارات/صيانة
 20,524,200  17,964,491  المجموع

 








