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تقرير مجلس اإلدارة عن عام 2021
أيها السيدات والسادة:
يطيب لنا أن نرحب بكم في اجتماع الهيئة العامة لشركة غدق ونضع فيما يلي لمحة عن أعمال الشركة ونشاطاتها.

حيث تابعت الشركة أعمالها الزراعية وفق الخطط الزراعية المقرة من قبل و ازرة الزراعة،

ويسر مجلس إدارة شركة غدق أن يقدم لحضراتكم تقريره عن نشاط الشركة خالل عام .2021
نشاط مجلس اإلدارة للعام :2021
بلغت اجتماعات مجلس االدارة ( 6جلسات) خالل عام  .2021تم خاللها دراسة جداول األعمال المطروحة عليه واتخذ

الق اررات المطلوبة لحسن سير العمل ومن أهمها:

 -1مناقشة الميزانية والقوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات للعام  ،2021وإقرارها حسب األصول.
 -2تم اقرار الخطة الزراعية لموسم  .2022-2021وتخصيص الموارد الالزمة لتنفيذها.

علماً أن مجلس اإلدارة لعام  2021كان مؤلفاً من السادة:

 -1السيد صائب نحاس :رئيس مجلس اإلدارة ،رجل أعمال واقتصادي منذ أكثر من  60عاما – مؤسس للعديد من
الشركات والنشاطات في مجاالت التجارة والسياحة والنقل ،عضو ومؤسس في غرف التجارة واتحاد الغرف السورية،
والغرف التجارية المشتركة في عدد من الدول األجنبية والعربية.

 -2وزارة الزراعة :م .مازن المدني  /نائب رئيس مجلس اإلدارة ،مدير اإلنتاج العضوي – و ازرة الزراعة،
دكتوراه في الهندسة الزراعية

 -3وزارة الز ارعة :أ .محمد الحريري  /مدير مركزي في و ازرة الزراعة
بكالوريوس في االقتصاد

 -4خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين :د .راما عزيز  /نقيب المهندسين الزراعيين ،أستاذة جامعية
دكتوراه في الهندسة الزراعية

 -5خزانة تقاعد المهندسين :م .عبد الرحمن النعسان /أستاذ محاضر في كلية الهندسة المعمارية جامعة دمشق
دراسات عليا في مجال التصميم المعماري وترميم المباني األثرية

 -6السيد محمد صبيح نحاس :رجل أعمال منذ أكثر من  35عام.
بكالوريوس في االقتصاد والتجارة

 -7محمد سامر نحاس :عضو مجلس اإلدارة المفوض

ماجستير في إدارة أعمال  -مهندس كهرباء اختصاص الكترون

علما أن و ازرة الزراعة قامت بتسمية كل من المهندس أمجد أبو عيسى مدير مديرية االتصال والدعم التنفيذي والمهندس
حازم الزيلع مديرية وقاية النبات لتمثيل و ازرة الزراعة في مجلس إدارة الشركة اعتبا ار من .2022/2/1
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نبذة عن أشخاص اإلدارة العليا:

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

الناحية الزراعية
تبلغ مساحة األراضي العائدة للشركة  17,597دونما ،والجدير بالذكر أن المساحات الممكن استثمارها هي فقط %48.6

حيث ان باقي األراضي والبالغة  %51.4من أمالك الشركة تقع في أماكن خارج السيطرة وبالتالي ال يمكن للشركة الوصول
إلى الجزء األكبر من أراضيها الزراعية ،وبالتالي لم تتمكن من استثمارها.

علما أن الشركة تكبدت

 .1تكاليف استصالح األراضي ،فقد استلمت الشركة أراضي غير صالحة للزراعة عند تأسيسها وقامت باستثمار
وتوظيف راس المال المسدد من  5000مساهم في الشركة الستصالح هذه األراضي والتي بلغت حينها -عام

 220 -1988مليون ليرة سورية.

 .2خسائر االعمال الحربية حيث توقف استثمار معظم األراضي الزراعية نتيجة خروجها عن السيطرة وتال ذلك تخريب

شبه كامل لكل المعدات الزراعية من آبار وشبكات ري وتخزين وغيرها من االعمال المدنية التي تمت على هذه

األراضي ،كما دمرت وسرقت معظم آليات وحصادات الشركة .وتبلغ قيمة هذه التجهيزات  100,166,900ل.س
وفق قيود الشركة أي بحسب أسعار كلفتها عند شراءها.

ويبين الجدول التالي توزيع مشاريع الشركة كالتالي:
المشروع
مشروع الغاب الزراعي
مشروع حماه الزراعي
مشروع الالذقية الزراعي

قيد االستثمار

مشروع الزراعي
محطة التسمين
درباسية
مالكية

دير الزور
خارج االستثمار
الحسكة

المساحة  /دونم
5,160
2,088
141
1,180
1,000

3,420
3,312

وفيما يلي نتائج االستثمار الزراعي للمشاريع موسم 2021-2020

أولً مشروع الغاب
نوع الموسم
قمح
كزبرة
جلبان
عباد شمس
تبن

االنتاج/طن
647.62
27.00
53.39
12.74
2

قيمة اإليراد/ل .س
615,892,027
90,450,000
67,688,300
15,925,000
68,451,292
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ثانياً – مشروع حماه
اإلنتاج/طن
نوع الموسم
103.14
قمح
15.08
جلبان
3.5
حمص
3.09
زيتون
زيت زيتون
1.99
كزبرة
تبن
مع مالحظة أنه لم يتبق في المشروع سوى  550شجرة زيتون علما أن المساحة

قيمة اإليراد/ل.س
91,175,760
18,096,000
8,795,000
7,731,353
5,797,500
4,384,600
22,747,040
المزروعة ( 465دونم أي تقريبا 14000

شجرة) تعرضت للقلع واالحتطاب من قبل المسلحين في أجزاء المشروع خالل الفترة التي كانت فيها المنطقة خارج السيطرة.
ثالثاً – مشروع الالذقية :تم استثمار المشروع بالتعاون مع مستثمر محلي بحيث يتم تقاسم اإلنتاج فيما بين الطرفين.

رابعاً – مشاريع المنطقة الشرقية :مازالت مشاريع الشركة في محافظتي دير الزور والحسكة خارج االستثمار منذ موسم

 .2013/2012وما زالت إدارة الشركة تسعى بالتنسيق مع الجهات المعنية الستعادة حيازة أراضيها وبالتالي التمكن من
اعادتها لالستثمار.

خطة الشركة للعام القادم:

تم وضع خطة زراعية لموسم  ،2022-2021وتم عرضها على مجلس اإلدارة وتمت المصادقة عليه وتعمل إدارة الشركة

على تنفيذ الخطة بعد المصادقة عليها من و ازرة الزراعة.

كما ستستمر الشركة ،وبالتنسيق مع الجهات المعنية ،بالسعي إلعادة استثمار المشاريع غير المستثمرة في أقرب وقت  ،وهنا

يدخر جهدا لتمكيننا من استعادة
البد لنا من اإلشادة بالدور اإليجابي والمساعدات التي يقدمها السيد وزير الزراعة الذي لم ّ
المرجوة بتمكين الشركة من استثمار هذه األراضي بالشكل األمثل.
أراضي الشركة والتي نأمل أن تصل إلى نهايتها
ّ

الوضع المالي للشركة:

بلغت إيرادات الشركة اإلجمالية ( 1072مليون ل.س)،

كما بلغت تكاليف اإلنتاج المباشرة ( 409مليون ل س) .أي أن تكاليف اإلنتاج بلغت نسبة ( )%38تقريبا من اإليرادات

نفقات المشاريع المتوقفة بلغت ( 1.7مليون ل.س) وبلغت اجمالي المصاريف االدارية والمالية ( 36مليون ل.س)
بلغت اجمالي نفقات مجلس اإلدارة والهيئة العامة ( 7.8مليون ل.س).
النتيجة الصافية لعام  2021أرباح بمقدار ( 617مليون ل.س)

التعويضات المحتسبة عام :2021

أ -مفتش الحسابات :بناء على قرار الهيئة العامة العادية في اجتماعها بتاريخ  ،2021/9/1والتي فوضت بموجبه
مجلس اإلدارة بتحديد أتعاب مدقق حسابات دورة  2021فقد بلغت االتعاب  2,000,000ل.س فقط مليونان ليرة

سورية لقاء تدقيق حسابات العام .2021

ب -أعضاء المجلس :بلغت تعويضات االنتقال ألعضاء مجلس االدارة لحضور جلسات المجلس عن عام  2021مبلغ
 2,880,000ل.س فقط مليونين وثمانمائة وثمانون ألف ليرة سورية.
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نتائج أعمال الشركة وقيمة حقوق المساهمين خالل السنوات القليلة الماضية
القيمة الدفترية للسهم /ل.س
صافي الربح (الخسارة) /ل.س حقوق المساهمين  /ل.س
السنة
315
554,115,828
33,296,038
2017
327
575,480,224
24,162,780
2018
318
559,577,368
()15,902,856
2019
384
675,443,235
131,306,068
2020
686
1,207,261,525
617,048,289
2021
علما انه خالل السنوات الخمس الماضية تم توزيع مبلغ  80,960,000ل.س على السادة المساهمين وذلك عن دورة 2020
بموجب قرار الهيئة العامة في جلستها بتاريخ 2021/9/1

الهيكل التنظيمي للشركة:
يبلغ عدد موظفي الشركة لعام  )14( 2021موظفا دائما و( )4متعاقدين موزعين بين اإلدارة العامة في دمشق و المشاريع

( الغاب  ،حماه )

ملكية كبار مساهمي الشركة واألطراف ذات العالقة
جهات اعتبارية
أشخاص طبيعيون

مسلسل
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8

%
عدداألسهم 2021عدد األسهم 2020
االسم
25.2%
443,796
443,796
وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
5%
88,000
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي/السودان 88,000
1.1%
30,000
30,000
خزانة تقاعد المهندسين
1.1%
20,000
20,000
نقابة المهندسين الزراعيين
0.7%
12,000
12,000
الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية
0.7%
12,000
12,000
شركة االتحاد العربي إلعادة التأمين
0.3%
4,000
4,000
السيد صائب النحاس
3.8%
84,000
84,000
السيدة تهاني رضا النحاس
4.5%
78,294
78,294
السيد هادي النحاس
4.3%
75,738
75,738
السيدة صباح النحاس
4.3%
75,738
75,738
السيدة اسعاف النحاس
4.3%
75,738
75,738
السيدة هانيا النحاس
2.1%
37,626
37,626
السيد سلطان العويس
1.7%
30,000
30,000
السيد خالد الماجد

التوصيات المقترحة:
 -1المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة المقدمة للهيئة عن عام .2021

 -2المصادقة على الحسابات الختامية بعد االطالع على شهادة مدقق الحسابات وقائمتي المركز المالي والدخل وقائمة
التدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين لعام .2021

 -3إقرار تعويضات مجلس اإلدارة عن عام .2021

 -4إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن نتائج عام .2021
 -5تسمية مدقق حسابات الشركة لدورة .2022
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بنود اإلفصاح التي لم يأت عليها التقرير:
الرقم الفقرة
2

وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجالت نشاطها ونتائج أعمالها.
ليس للشركة شركات تابعة.

5

وصف مختصر لختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهماتها وأسماء أعضائها ولسيما لجنة التدقيق.
لم تشكل الشركة أي لجان مختصة

6

حصتها من األسواق
المصدرة ضمن قطاعها وأسواقها الرئيسية
وحصتها من السوق المحلي ،وكذلك ّ
ّ
الوضع التنافسي للشركة ُ
الخارجية إن وجدت.

7

درجة العتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين (محلياً وخارجياً) .....

ينحصر نشاط الشركة بالعمل الزراعي فقط.

مصدر الشركة الرئيسي للبذار والسماد هو مؤسسة إكثار البذار ،المصرف الزراعي التعاوني.
8

المصدرة .....
وصف ألي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة ُ

9

ملخص ألي قرار صادر عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها ،له أثر مادي على عمل الشركة ....

تتمتع الشركة بامتياز اإلعفاء الضريبي عن النشاط الزراعي ،بحسب أحكام المرسوم التشريعي رقم  10عام 1986

لم تتأثر نشاطات الشركة مباشرة بأي قرار صدر عن الجهات الحكومية.
10

المصدرة لمعايير الجودة الدولية.
اإلفصاح عن تطبيق الشركة ُ

14

المتكررة التي حدثت خالل السنة المالية ....
األثر المالي للعمليات ذات الطبيعة غير ُ

21

بيان باألنشطة المتعّلقة بالمساهمة في المسؤولية الجتماعية ....

ال تنتج الشركة أي منتج صناعي يخضع لمعايير الجودة.

ال يوجد في نشاط الشركة أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة.

لم تتلق الشركة أي تبرعات أو معونات ،كما أنها لم تمنح أي تبرعات أو معونات ألية جهة .
22

23

المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة ....
بيان بالعقود والمشاريع التي عقدتها الشركة ُ

ال يوجد أي عقود ومشاريع مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس إدارتها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها العام
أو أي موظف في الشركة الم ِ
صدرة ،وأقرباء جميع المذكورين حتى الدرجة الرابعة.
ُ
نتائج التقييم السنوي
المصدرة إدخالها على
الشركة
تخطط
التي
التحسينات
و
ة،
ر
صد
الم
للشركة
الداخلية
الرقابة
اءات
ر
إج
لفعالية
ُ
ُ
أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية في السنة التالية.

إن إجراءات مراقبة مجلس اإلدارة لنشاطات الشركة وإداراتها التنفيذية ما زالت مستمرة ضمن هيكلية عمل مجلس اإلدارة.
24

إذا كان تقرير مدقق الحسابات يتضمن تحفظات على البيانات المالية السنوية ،يجب أن يوضح على تقرير مجلس إدارة الشركة
المصدرة طبيعة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.
ُ

الرأي غير متحفظ
25

المصدرة من أي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية إذا كان لها تأثير جوهري.
أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة ُ

لم يفرض على الشركة أي عقوبة أو جزاء من أي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية.
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جدول احملتويات
صفحة

تقرير مدقق احلسابات املستقل

2-1

البيانات املالية
بيان الوضع املايل

3

بيان الدخل الشامل

4

بيان التغيريات يف حقوق املسامهني

5

بيان التدفقات النقدية

6

إيضاحات حول البيانات املالية
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إيضاحات التدقيق حول القوائم المالية
للشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية /غدق /المساهمة المغفلة العامة
عن عام 2021
أوالا :الشخصية االعتبارية والقانونية للمكلف ووصف عمله :
 .1وصف الشخصية االعتبارية :
الشركة العربية السورية لتنمية املنتجات الزراعية  /غدق  /شركة مسامهة مغفلة عامة حمدثة وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقجل  /10/تاريخ 1986/02/26
تأسست بقرار السيد رئي

ل الوزراء رقجل  /2342/تاريخ  1986/09/17املعدل بالقرار رقجل /1280/

تاريخ . 1987/08/ 22
الشركة مسجلة بالسجل التجاري ملدينة دمشق برقجل  /67/م ع تاريخ  ، 1987/09/17وقد مت توفيق النظام األساسي وفق أحكام املرسوم التشريعي /29/
لعام  2011موجح قرار وزارة التجارة ومحاية ااملستهلك رقجل  /1097/تاريخ . 2016/05/08
 .2غاية الشركة :
إقامة املشارع الزراعية واسترياد وتصنيع مسلتزماهتا وتصنيع و تسويق منتجاهتا داخل القطر وخارجه.
 .3مركز الشركة :
مركز الشركة الرئيسي يف مدينة دمشق – الهامكة – شارع فلسطني .
 .4مدة الشركة :
مخسون عاما مينيديا تبدأ إعتبارا من  1986/09/17قابلة للتمديد بقرار من السيد رئي الوزراء .
 .5أنظمة الشركة :
أ -صدرت القرارات التالية عن رئاسة ل الوزراء تتضمن بعض أنظمة الشركة :
 القرار رقجل  /1057/تاريخ  1989/04/23يتضمن أحكام النظام املايل للشركة .
 القرار رقجل  /3675/تاريخ  1990/08/28يتضمن النظام األساسي للشركة .
 القرار رقجل  /577/تاريخ  2001/02/22يتضم ن نظام عاملني موحد للشركات الزراعية املشرتكة ومن بينها الشركة العربية السورية لتنمية املنتجات الزراعية
 /غدق . /
ب -سددت الشركة رسجل التسجيل يف هيئة االوراق واألسواق املالية بتاريخ  2008/07/10ويوجد كتاب موجه للشركة من هيئة االوراق واألسواق املالية برقجل
 /577ص -ق تاريخ  2011/04/28يتضمن الطلح من الشركة التقدم بطلح إلدراج أسهمها يف السوق.
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ت -كما أرسلت الشركة الكتاب رقجل  /48س  .ف تاريخ  2011/08/22هليئة األوراق واألسواق املالية والكتاب رقجل  /49س  .ف تاريخ 2011/08/28
لسوق دمشق لألوراق املالية تطلح فيه إدراج الشركة يف سوق األوراق املالية  ،وال يوجد أية مراسنيت ذا اخلصوص يف األعوام (-2013-2012
. )2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015-2014
ثانيا :رأس مال الشركة:
 .1حددت املادة اخلامسة من القرار رقجل  /2342/تاريخ  1986/09/17رأس مال الشركة مبلغ  / 300،000،000 /ثنيمثائة مليون لرية سورية موزعة
على  / 600،000 /ستمائة ألف سهجل قيمة كل سهجل  /500/مخسمائة لرية سورية.
 .2اكتتح املكسسون بنسبة  %40من رأس مال الشركة ما يعادل  / 120،000،000 /ل.س موزعة على  / 420،000 /أربعمئة وعشرون ألف سهجل
قيمة كل سهجل  /500/مخسمائة لرية سورية .
 .3اكتتبت وزارة الزراعة واإلصنيح الزراعي بنسبة  %25من رأس مال الشركة ما يعادل  / 75،000،000 /ل.س موزعة على  /150،000/مئة ومخسون
ألف سهجل قيمة كل سهجل  /500/مخسمائة لرية سورية .
 .4يرح الباقي على اإلكتتاب العام وهو بنسبة  %35من رأس مال الشركة ما يعادل /105،000،000 /ل.س موزعة على /210،000/مائتان وعشرة
االف سهجل قيمة كل سهجل  /500/مخسمائة لرية سورية .
 .5بقي من رأس املال مل يسدد حىت تارخيه مبلغ  / 385،339 /ل.س مرتتح على املسامهني .
 .6صدر القرار  /1280/تاريخ  1987/08/22عن رئاسة ل الوزراء بتعديل رأمسال الشركة ليصبح مبلغ  / 315،000،000 /ثنيمثئة ومخسة عشر
مليون لرية سورية موزعة على  / 630،000 /ستمائة وثنيثون ألف سهجل قيجل كل سهجل  /500/مخسمائة لرية سورية .
 .7بقي بذمة وزارة الزراعة واإلصنيح الزراعي مبلغ  / 15،138،526 /ل.س مل تسدده حىت تارخيه .
 .8صدر القرار رقجل  /1921/تاريخ  1992/05/09عن رئاسة ل

الوزراء بزيادة رأس مال الشركة مبلغ  / 125،000،000 /ل.س مائة ومخسة

وعشرون مليون لرية سورية ليصبح رأس املال مبلغ  /440،000،000/أربعمائة وأربعون مليون لرية سورية موزعة على  / 880،000 /مثامنائة ومثانون
ألف سهجل قيمة كل سهجل  /500/مخسمائة لرية سورية .
 .9إستناداً لتوصية مدقق احلسابات رقجل  /11/يف تقريره لنتائم أعمال الشركة لعام  2011املتضمنة دعوة اهليئة العامة غري العادية لنيجتماع ألخذ القرار
املناسح بالنسبة خلسارة الشركة اليت جتاوزت نصف رأس املال وذلك توافقاً مع الفقرة األوىل من املادة  /103/من قانون الشركات رقجل  /29/لعام 2011
فقد اجتمعت اهليئة العامة غري العادية بتاريخ  2012/11/20وقررت ختفيض رأس مال الشركة مبلغ  / 264،000،000 /ل.س مائتان وأربعة وستون
مليون لرية سورية ليصبح رأس مال الشركة اجلديد / 176،000،000 /ل.س فق مائة وستة وسبعون مليون لرية سورية .
 .10مت املعاجلة بعام  ، 2013وصدر القرار رقجل  /966/تاريخ  2013/06/24عن السيد وزير التجارة الداخلية ومحاية املستهلك بتخفيض رأس املال
ليصبح  / 176،000،000 /مائة وستة وسبعون مليون لرية سورية وقد مت تعديل رأس املال يف السجل التجاري ليصبح  / 176،000،000 /ل.س
مائة وستة وسبعون مليون لرية سورية .
ثالث ا :ادارة الشركة و حق التوقيع عنها:
يتوىل إ دارة امور الشركة ل ادارة مكلف من سبعة أعضاء ويكون بينهجل ممثلون من القطاع العام يف اجملل بنسبة مسامهته يف رأس مال الشركة على أال يقل
عددهجل عن عضوين وتنتخح اهليئة العامة باقي األعضاء .
بتاريخ  2020/12/15انعقدت اهليئة العامة العادية للشركة ووافقت على انتخاب ل ادارة جديد حيث أصبح على الشكل التايل :
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 .1يدير الشركة ل اإلدارة املكلف من السادة:
ممثل عن

االسم

الصفة

السيد صائح النااس

رئي

ممثل تسميه وزارة الزراعة واإلصنيح الزراعي

نائح رئي

ممثل تسميه وزارة الزراعة واإلصنيح الزراعي

عضواً

وزارة الزراعة واإلصنيح الزراعي

الدكتورة راما أمحد عزت عزيز

عضواً

نقابة املهندسني الزراعيني

املهندس حممد سامر النااس

عضواً مفوضاً

ممثل املكسسني

السيد عبد الرمحن النعسان

عضواً

خزانة تقاعد املهندسني الزراعيني

السيد حممد صبيح النااس

عضواً

ل اإلدارة
ل اإلدارة

نفسه
وزارة الزراعة واإلصنيح الزراعي

-

 .2مدة عضوية ل االدارة  /4/سنوات تبدأ بتاريخ  2020/12/15ولغاية .2024/12/15
رابعا :ملخص ألهم السياسات المحاسبية:
 .1أسس اعداد البيانات المالية:
 مت إ عداد البيانات املالية وفقا ملعايري التقارير الدولية وتفسرياهتا الصادرة من قبل ل معايري احملاسبة الدولية .
 مسك الشركة يومية عامة وتنظجل سندات القيد وفقاً لطريقة القيد املزدوج من خنيل برنامم حماسيب على احلاسح.
 اعتمدت الشركة عند إعداد القوائجل املالية على مبدأ التكلفة التارخيية.
 تتبع الشركة عموما مبدأ االستاقاق يف تسجيل املصاريف وااليرادات .
 إن اللرية السورية هي عملة إظهار البيانات املالية واليت مثل العملة الرئيسية للشركة .
 تقوم الشركة بإ عادة تقييجل القطع االجنيب للبنود ذات الطبيعة النقدية يف هناية السنة املالية وفق ماقضى به معيار احملاسبة الدويل رقجل  /21/وبلغ سعر صرف
الدوالر يف هناية العام احلايل  /2512/وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف سورية املركزي رقجل  /240/بتاريخ .2021/12/30
 ادارة الشركة هي املسكولة عن إعداد البيانات املالية وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.
 مبدأ االستمرارية :قامت إدارة الشركة بتقدير مدى قدرهتا على االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية  ،وعلى الرغجل من الظروف الراهنة فإن
إدارة الشركة متأ كدة من أن لديها املوارد الكافية لتساعدها على االستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور  ،وعنيوة على ذلك  ،فإن اإلدارة ليست
على دراية بأية أمور جوهرية من املمكن أن تثري شكوكاً هامة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة  ،وقد مت إعداد البيانات املالية على أساس
مبدأ االستمرارية .
 .2السياسات المحاسبية الهامة :
 -1-2إثبات االيرادات :
يتجل اإلعرتاف باإل يرادات عندما يرجح تدفق منافع اقتصادية على الشركة على أن يكون من املمكن قياسها بشكل موثوق.
يتجل قياس اإل يرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلجل مطروحا منها أية حسومات وضرائح ورسوم مبيعات .جيح تطبيق املعايري التالية عند االعرتاف باإليرادات:
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إيرادات الفوائد :
يتجل إثبات إ يرادات الفوائد عندما تستاق الفائدة باستخدام يريقة سعر الفائدة الفعلي .
 -2-2المعامالت بالعمالت األجنبية :
جيري قيد املعامنيت املسجلة بالعمنيت األجنبية باألسعار املدرجة بنشرة وسطي أسعار الصرف لنشرات املصارف والصادرة عن مصرف سورية املركزي يف تاريخ
إ جراء املعامنيت  .كما يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية املسجلة بالعمنيت األجنبية بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ بيان املركز املايل
 ،تسجل مجيع الفروقات الناجتة عن عمليات التاويل يف بيان الدخل الشامل .
 -3-2ضريبة الدخل :
الشركة تتميز باإلعفاء الضرييب عن النشاط الزراعي ألهنا مكسسة موجح قرار رئي

ل الوزراء رقجل  /2342/تاريخ  1986/09/7وتعدينيته تنفيذا ألحكام

املرسوم التشريعي  /10/لعام  ،1986وتوفيقا ملا ورد يف املادة رقجل  /4/من قانون ضريبة الدخل رقجل  /24/لعام  2003واليت نصت على مايلي :
((يعفى من الضريبة املستثمرون الزراعيون الذين جيمعون ويبيعون احملاصيل واألمثار الناجتة عن األرض ميلكوهنا أو يستثمروهنا ويتناول هذا اإلعفاء أيضاً احليوانات
اليت يرعوهنا أو يربوهنا أو يعلفوهنا يف تلك األراضي )).
 -4-2الموجودات غير المتداولة :
 -1-4-2الموجودات الملموسة:
تدرج املوجودات امللموسة بالتكلفة بعد حسجل االستهنيا املرتاكجل و أي اخنفاض يف القيمة إن وجد  .أما قيمة األراضي فني تستهلك .تتضمن تكلفة املوجودات
الغري متداولة املشرتاة مثن الشراء ومايتعلق به من تكاليف النقل والشان ومجيع التكاليف النيزمة لوضع األصل يف املكان واحلالة النيزمني ليصبح جاهزاً
لنيستخدام  .كما أنه من املمكن إضافة تكاليف استبدال األجزاء من املوجودات اذا أضاف هذا االستبدال للعمر أو الطاقة اإلنتاجية لألصل وبالتايل ترتح
عليه منافع اقتصادية مستقبلية ميكن قياسها  .أم ا مصاريف الصيانة واستبدال القطع وغريها من املصاريف املتكررة فني تضاف إىل قيمة األصل بل تسجل
كمصاريف يف بيان الدخل الشامل .
حيسح االستهنيا على أساس القس الثابت على مدى األعمار االنتاجية املتوقعة للموجودات كجل يلي :
اسم األصل

النسبة

اسم األصل

النسبة

اسم األصل

النسبة

املباين واالنشاءات

%2

األثاث واملفروشات

%10

اآلليات الزراعية

%10

وسائل النقل واالنتقال

%20

اآلبار

%6

مراكز توليد وحتويل الكهرباء

%6

العدد واألدوات والقوالح

%10

شبكات الري

%8

الثروة الزراعية واحليوانية

%10

تتجل مراج عة صايف القمة الدفرتية للموجودات الغري متداولة عندما يكون هناا أحداث أو تغريات يف الظروف تشري إىل عدم امكانية اسرتداد هذه القيمة  .يف
حال وجود أي من هذه املكشرات وحين ما يزيد صايف القيمة الدفرتية عن القيمة املقدرة القابلة لنيسرتداد يتجل ختفيض صايف القيمة الدفرتية لألصل إىل القيمة
القابلة لنيسرتداد باعتبارها القيمة العادلة هصوماً منها تكاليف البيع أو القيمة قيد االستعمال أيهما أعلى.
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 -2-4-2الموجودات غير الملموسة :
تشمل املوجودات غري امللموسة على قيمة برامم الكومبيوتر اإللكرتونية اليت تتكبدها الشركة حىت هناية السنة .
يتجل إيفاء املوجودات غري امللموسة اليت هلا عمر حمدد على أساس القس الثابت كجل يلي :
اسم األصل

نسبة االستهالك

برنامم اخلازن للمااسبة

%25

يتجل تسجيل املوجودات غري امللموسة عند شرائها بالتكلفة وتظهر يف البيانات املالية بالتكلفة مطروحاً منها أية هصصات لنيستنفاذ وأية هصصات متعلقة
باخنفاص قيمتها  .كجل يتجل تقدير عمرها لفرتة غري حمددة وفقا لطبيعتها .ويتجل إيفاء املوجودات غري امللموسة اليت هلا عمر حمدد خنيل هذا العمر ويسجل
اإليفاء كمصروف يف بيان الدخل الشامل .
أما املوجودات غري امللموسة ذات العمر غري احملدد فيتجل مراجعة صايف قيمتها الدفرتية يف تاريخ البيانات املالية ويتجل تسجيل أي اخنفاض يف قيمتها الدفرتية مقارنة
مع تلك القابلة لنيسرتداد يف بيان الدخل الشامل 0
كما يتجل مراجعة العمر املقدر ويرق اإليفاء لتلك املوجودات يف هناية كل سنة على األقل .جيح تغيري يريقة إيفاء األصل غري امللموس وعمره عند تغري من
إ يفاء املنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة فيه كلما كان ذلك ضروريا  .وتعاجل هذه التغيريات على أهنا تغيريات يف التقديرات احملاسبية  ،كما تعاجل مصاريف
إيفاء املوجودات غري امللموسة ذات العمر احملدد يف بيان الدخل الشامل مع العناصر املشا ة هلا من حيث الطبيعة .
 -5-2التقاص:
يتجل بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار املبلغ الصايف يف بيان املركز املايل إذا كان هناا حق قانوين قائجل وملزم إلجراء املقاصة بني املبالغ املسجلة
،وأن هناا نية لتسويتها على أساس صايف املبلغ لتاقيق املوجودات وتسوية املطلوبات يف ذات الوقت .
 -6-2النقد ومافي حكمه:
لغرض اعداد بيان التدفقات النقدية  ،فإ ن النقد ومايف حكمه يشمل على النقد يف الصندوق واألرصدة لدى املصارف والودائع قصرية األجل ذات تورايخ
استاقاق أصلية تقع خنيل ثنيثة أشهر من تاريخ االيداع .
 -7-2المخصصات :
يتجل اثبات املخصصات إذا كان على الشركة أي إلتزام (قانوين أو متوقع) ناتم عن حدث سابق وكانت تكلفة تسوية االلتزام حمتملة وميكن قياسها بشكل موثوق
 -8-2ذمم دائنة ومستحقات :
تدرج املطلوبات املتعلقة باملبالغ املطلوب سدادها مقابل البضائع واخلدمات املستلمة سواء مت أو مل تتجل املطالبة ا من قبل املورد .
 -9-2المعامالت مع األطراف ذات العالقة :
تتمثل األيراف ذات العنيقة باجلهات احملددة أدناه :
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 أعضاء ل االدارة أو املسامهني،أو املدققني اخلارجيني ،أو مستشاري الشركة أو إدارهتا التنفيذية ،أو أقارب املذكورين للدرجة الرابعة .
 أي شخص يبيعي أو شخصية اعتبارية متلك بشكل مباشر أو غري مباشر مصلاة مكثرة يف الشركة أو أقارب الشخص الطبيعي للدرجة الرابعة .
 -10-2مكافآت نهاية الخدمة :
تقوم الشركة منح مكافآت هناية اخلدمة للموظفني  ،واليت تستاق بناءً على االتفاقيات التعاقدية مع املوظفني  ،وحيسح بناءً على رواتح املوظفني عند انتهاء

التوظيف وعدد سنوات اخلدمة  ،شريطة إمام حد أدىن من مدة اخلدمة  .يتجل إث بات التكاليف املتوقعة هلذه املكافآت على مدى فرتة التوظيف على أساس
االستاقاق .
خامس ا :اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  31كانون األول : 2021
 -1الموجودات غير المتداولة :
يتكون هذا البند من موجودات ثابتة موضاة موجح القائمة املرفقة رقجل (.)1
البيان
األراضي*
المباني واالنشاءات
وسائل النقل واالنتقال**
العدد واألدوات والقوالب
األثاث والمفروشات
اآلبار وشبكات الري
اآلليات الزراعية الثقيلة
مراكز تحويل ومجموعات توليد
كهرباء
الثروة الزراعية والحيوانية***
البرمديات
المجموع
مجمع استهالك الموجودات الثابتة
صافي الموجودات الثابتة

 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية
698,939,892
95,270,131
8,023,805
7,095,505
2,065,821
16,152,994
20,384,995

ليرة سورية
698,939,892
95,270,131
8,023,805
7,095,505
2,065,821
16,152,994
20,384,995

6,136,502

6,136,502

4,639,238
120,000
858,828,883
()113,129,456
745,699,427

4,639,238
120,000
858,828,883
()110,157,182
748,671,701

*إيضاح  :بالنسبة ألراضي الشركة يوجد على بعضها إ شارات تأمني من الدرجة األوىل لصاحل املصرف التجاري السوري وهي أراضي دير الزور والنيذقية ومحاه
الزراعي ومحاه الغاب بقيمة إمجالية  / 623،045،031 /لرية سورية .
**إيضاح  :بالنسبة لوسائل النقل واإلنتقال يوجد سيارات عليها إشارات رهن وهي مكلفة مما يلي :
أ -سيارة سياحية بيجو  407لوحة رقجل  /732470/عليها إشارة رهن من الدرجة األوىل لصاحل بنك سورية واملهجر بقيمة الرهن/ 1،896،000 /ل.س .
ب -سيارة بيجو بيك آب لوحة رقجل  /201674/عليها إشارة حجز تنفيذي للمصرف التجاري السوري بقيمة  / 411،417 /ل.س.
ت -سيارة شان أيسوزو لوحة رقجل  /206545/عليها إشارات احلجز التالية :
 .1حجز لصاحل إدارة اجلمارا.
 .2حجز تنفيذي لصاحل املصرف التجاري السوري.
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***ايضاح  :تشكل قيمة الثروة الزراعية واحليوانية مايلي :
البيان
أشجار زيتون حماه
أشجار دراق حماه
مجموع قيمة الثروة الزراعية
مجمع استهالك الثروة الزراعية
صافي الثروة الزراعية

 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

4,592,008
47,230
4,639,238
()3,261,635
1,377,603

4,592,008
47,230
4,639,238
()2,802,434
1,836,804
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لشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية ( غدق ) المساهمة المغفلة العامة

الموجودات الثابتة  :يتكون هذا البند مما يلي
األراضي

الكلفة
كما يف  31كانون االول 2020

698،939،892

المباني

وسائل النقل

العدد واألدوات

األثاث

اآلبار وشبكات

اآلليات الزراعية

واالنشاءات

واالنتقال

والقوالب

والمفروشات

الري

الثقيلة

95،270،131

8،023،805

7،095،505

2،065،821

16،152،994

20،384،995

مراكز التحويل
ومجموعات
التوليد
6،136،502

الثروة الزراعية
والحيوانية
4،639،238

البرمجيات
120،000

المجموع
858،828،883

اضافات 2021
اسبعادات 2021
كما في  31كانون االول 2021

698,939,892

95,270,131

8,023,805

7,095,505

2,065,821

16,152,994

20,384,995

6,136,502

4,639,238

120,000

858,828,883

االستهنيا املرتاكجل
كما يف  31كانون االول 2020
اضافات 2021

0

49،081،897

8،023،804

6،634،203

1،876،991

15،533،072

19،963،285

6،136،496

2،802،434

105،000

110،157،182

1،464،763

0

298،786

29،050

283،767

421،707

0

459،201

15،000

2،972،274

اسبعادات 2021
كما في  31كانون االول 2021

0

50,546,660

8,023,804

6,932,989

1,906,041

15,816,839

20,384,992

6,136,496

3,261,635

120,000

113,129,456

صافي القيمة
كما في  31كانون االول 2021

698,939,892

44,723,471

1

162,516

159,780

336,155

3

6

1,377,603

0

745,699,427

كما في  31كانون االول 2020

698,939,892

46,188,234

1

461,302

188,830

619,922

421,710

6

1,836,804

15,000

748,671,701
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 -2نقد في الصندوق ولدى المصارف :
يتكون هذا البند مما يلي :
 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

صندوق االدارة

1،059،827

1،519،187

صندوق مشروع الغاب

5،082،025

1،245،726

صندوق مشروع محاه

8،595،460

3،025،827

مصرف.ت.س  17ح1125

3،973

3،973

مصرف.ت.س  17ح42/3200

57،365

57،365

مصرف.ت.س 6.ح*$0106/103465/003

128،150

128،150

مصرف بنك االردن

70،863

70،863

مصرف.ت.س 6.ح0106/103465/001

7،726

7،726

مصرف.ت.س/ديرزورح001-031166-901

10،125

10،125

مصرف.ت.س/الذقيةح301/028119002

2،210

2،210

مصرف زراعي دمشق306/797

44،364،378

127،368،492

مصرف زراعي مالكيةح115

33،223

33،223

مصرف زراعي سقلبيةح1مشرتا

121،731،891

69،264،964

بنك الهكة االسنيمي  -دمشق

128،418،602

0

مصرف جتاري سوري

248،085

0

309,813,902

202,737,830

*إيضاح : 1
مل تتمكن الشركة من احلصول على املصادقات على أرصدهتا من املصرف التجاري السوري بسبح عدم صدور قرار التسوية النهائي بعد أن سددت الشركة
رصيد القرض الذي كان بذمتها وفيما خيص رصيد حساب القطع االجنيب لدى املصرف التجاري السوري مل يتجل احتساب فروقات سعر القطع األجنيب له
الرتبايه بقرار التسوية النهائي .
** إيضاح : 2
إ ن الرصيد الظاهر لبنك األردن خيص سلفة للجنة تصفية مع غدق الذي مت تصفيته ومل تتمكن الشركة لغاية تارخيه من نقل رصيده إىل حسابات الشركة
ألن تقرير التصفية النهائي مل يصدر بعد بانتظار التكليف بالدوائر املالية.
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 -3المخزون :
بلغ املخزون يف هناية العام احلايل مبلغ  / 123,726,794 /وهو عبارة عن هزون املستودعات يف املشاريع املختلفة علماً أن اجلرد مت من قبل املشرفني
على املشاريع وفيما يلي تفصيل موجودات املستودعات :
 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

مستودعات محاة

10،781،550

1،650،000

مستودعات الغاب

112،945،244

13،567،604

123,726,794

15,217,604

وفيما يلي تفصيل موجودات املستودعات :
 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

مازوت

906،000

808،000

أمسدة

52،452،100

11،194،000

نرتات

1،001،250

1،121،400

بذار عباد الشم

75،190

391،000

بذار كزبرة

58،457،500

قطع تبديل

53،204

مساد يوريا

7،084،050

زيت زيتون

3،697،500

1،650،000

المجموع

123,726,794

15,217,604

53،204

 -4الذمم المدينة :
 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

سلف وتأمينات قصرية األجل

162،083

19،104،583

زبائن *

4،621،904

4،621،904

ذمجل مدينة هتلفة

216،568

216،568

5,000,555

23,943,055

*إيضاح  :رصيد الزبائن عبارة عن ذمة على شركة مناء وهي مرتاكمة عن أرباح من عام  1994ولغاية  2009ومازال العمل جاري لتاصيل الدين ومل
يشكل له مكونة.
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 -5الذمم المدينة األخرى :
 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

زراعات منفذة مقدما  -مشروع الغاب

181،703،584

53،103،334

زراعات منفذة مقدما  -مشروع محاه

63،277،445

8،931،075

ايرادات مستاقة غري مقبوضة

0

1،872،025

مصاريف مدفوعة مقدما

1،135،185

317،085

246,116,214

64,223,519

 -6قروض محلية :
 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

قرض املصرف التجاري السوري*

0

141،751،915

قرض املصرف الزراعي**

49،962،400

45،227،400

49,962,400

186,979,315

إيضاح:
* خيص القرض فرع الشركة مع غدق للصناعات الزراعية واملصفى موجح موافقة وزارة االقتصاد والتجارة بالقرار رقجل  /827/تاريخ  2009/04/13كما أن
جلنة التصفية أمت أعماهلا  ،أما الدين املتبقي فهو عبارة عن فوائد مرتاكمة وحيث أن الشركة لديها سجل صناعي فقد يلبت من املصرف إعفاءها من الفوائد
وفق املرسوم التشريعي  /121/عام  2011ولكن املصرف رفض اإلعفاء حبجة أن غاية القرض جتارية مما دفع الشركة للجوء إىل القضاء .
وبتاريخ  2011/02/10صدر كتاب من املصرف التجاري السوري برقجل صادر  /1418/تضمن إعنيم الشركة العربية السورية لتنمة املنتجات الزراعية /غدق/
املسامهة املغفلة العامة بقرار ل

إدارة املصرف التجاري السوري رقجل /43/م 2021/بتاريخ  2021/2/3املتضمن املوافقة على الطلح املقدم من الشركة

بتسديد كامل الدين مع الفوائد العقدية املرتتبة واإلعفاء من الفرق بني الفوائد التأخريية والعقدية لغاية  2021 /02/20وفق القانون  2015/26مبلغ /
 / 141،659،815ل.س باإلضافة اىل النفقات القضائية مبلغ  / 92،100/ل.س .
** خنيل العام احلايل مت تسديد قرض املصرف الزراعي للموسجل الزراعي السابق والبالغ  /45،227،400/ل س ومت استجرار قرض جديد للموسجل الزراعي
احلايل مبلغ  /49،962،400/ل س .
*** مت اعادة تصنيف حساب قرض املصرف الزراعي من ذمجل دائنة أخر ى كما كان يف بيانات عام  2020اىل قروض حملية .
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 -7ذمم دائنة :
 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

دائنو توزيع أرباح مستاقة وغري موزعة *

109،469،852

47،040،040

ضرائح مستاقة

4،176،303

1،696،166

دائنون متنوعون

573،458

1،372،683

114,219,613

50,108,889

*ايضاح يتألف الرصيد من أرباح املسامهني الغري مستلمة يف السنوات السابقة واملكلفة مما يلي :
 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

وزارة الزراعة

10،938،742

10،938،742

ارباح عام$)5%(2010

7،305،015

7،305،015

ارباح عام)5%(2010ل.س

7،833،160

7،836،660

ارباح عام$)5%(2005

5،547،500

5،547،500

ارباح عام)5%(2005ل.س

6،235،750

6،239،250

أرباح عام)4%(95ل.س

204،830

204،830

ارباح عام)4.8%(97ل.س

1،276،188

1،276،188

ارباح املسامهني $

6،592،744

6،592،744

ارباح عام  )10%( 90ل.س

181،300

181،300

ارباح عام  )10%( 91ل.س

142،550

142،550

ارباح عام )11%( 92ل.س

231،825

231،825

ارباح عام)5%(93ل.س

146،011

146،011

أرباح عام)5%(94ل.س

176،873

176،873

تتمةارباح)8%(89ل0س

38،100

38،100

سلفةارباح)7%(89ل0س

182،452

182،452

ح توزيع نتائم  46(2020ل س للسهجل )

62،436،812

المجموع

109,469,852

47,040,040
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 -8ذمم دائنة أخرى :
 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

صائح حناس ومكسسات حناس

6،172،350

93،911،379

هصص أحداث أعوام سابقة

42،813،634

42،813،634

مصروفات مستاقة غري مدفوعة

3،880،382

3،470،632

شيكات مساوبة غري مدفوعة

1،122،565

أمانات للغري

171،312

1،171،312

أرصدة دائنة هتلفة

4،753،115

895،315

58,913,358

142,262,272

*إيضاح  :مت اعادة تصنيف حساب قرض املصرف الزراعي من ذمجل دائنة أخر ى كما كان يف بيانات عام  2020اىل قروض حملية .
 -9حقوق المساهمين :
 -1-9رأس مال الشركة :
بلغ رأس مال الشركة املكتتح به مبلغ  /176.000.000/لرية سورية موزعة على  /1.760.000 /سهجل امسي قيمة كل سهجل  /100/لرية سورية ،
ويتكون هذا البند مما يلي :
 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

رأس املال املدفوع

160،476،134

160،476،134

رأس املال غري املدفوع *

15،523،866

15،523،866

176,000,000

176,000,000

*إيضاح  :يتألف رأس املال الغري مدفوع من املسامهني غري املسددين لقيمة أسهمهجل لغاية  2021/12/31واملكلف مما يلي :
رأس المال المدفوع

رأس المال غير المدفوع

االجمالي

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

وزارة الزراعة واالصنيح الزراعي

29،241،074

15،138،526

44،379،600

املسامهني لرية سورية

72،002،900

322،300

72،325،200

املسامهني دوالر

59،232،160

63،040

59،295،200

160,476,134

15,523,866

176,000,000

علماً أنه ورد تفصيل لرأس املال منذ تأسي الشركة يف الفقرة الثانية من تقرير اإليضاحات .
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 -2-9االحتياطي القانوني :
 بناءً على أحكام قانون الشركات رقجل  /29/لعام  2011جيح على الشركة أن تقتطع كل سنة  %10من أرباحها الصافية قبل تنزيل الضريبة لتكويناحتيايي قانوين هلا و أن توقف هذا اإلقتطاع اذا بلغ االحتيايي القانوين ربع رأس املال  ،إال أنه جيوز موافقة اهليئة العامة للشركة االستمرار يف اإلقتطاع

حىت يبلغ موع اإلقتطاعات هلذا االحتيايي كامل رأس املال .
 نصت املادة رقجل  /70/من النظام األساسي للشركة على أن يستعمل االحتيايي االجباري لسد احلاجات اإلستثنائية أو غري املنتظرة لتأمني حد أدىن منالعائد للمسامهني بنسبة  %5سنوياً يف السنوات اليت ال تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة ويرد إىل االحتيايي االجباري املبالغ اليت أخذت منه
عندما تسمح بذلك أرباح السنني التالية .
ولكون نتيجة العام احلايل أرباح صافية مقدرها  / 617,048,289 /ل س فان االحتيايي القانوين مفصل كما يلي :
 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

البيان

ليرة سورية

ليرة سورية

نتيجة السنة

617,048,289

131,306,068

االحتيايي االجباري % 10

61,704,829

13,130,607

فيما يلي احلركة على االحتيايي االجباري :
البيان

 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

الرصيد كما يف  1كانون الثاين

28،619،353

15،488،746

االضافات خنيل العام

61،704،829

13،130،607

الرصيد كما يف  31كانون األول

90,324,182

28,619,353

 -3-9احتياطي إعادة تقييم األصول الثابتة :
بلغ احتيايي إعادة تقييجل األصول الثابتة مبلغ  / 400.665.051 /ل.س وهو ناتم عن إعادة تقييجل أصول الشركة الثابتة اجلاري بعام  2005والذي مل
يتغري يف القوائجل املالية للشركة لغاية  31كانون األول 2021
 -4-9األرباح المدورة الغير محققة :

فروقات تقييجل القطع األجنيب غري احملققة

 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

109،639

109،639

109,639

109,639
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 -5-9األرباح (الخسائر) المدورة :
 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

الرصيد كما يف  1كانون الثاين

()32،602،402

()16،699،546

ختصيص نتيجة السنة السابقة

118،175،461

()15،902،856

توزيع أرباح على املسامهني

()80،960،000

مكافآت أعضاء ل االدارة عن أعمال 2020

()4،270،000

الرصيد كما يف  31كانون األول

343,059

()32,602,402

 -6-9صافي الدخل :
بلغ صايف الدخل لعام  2021أرباح صافية مبلغ  / 555،343،460 /ل.س مفصل كما يلي :
 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

صافي الدخل
نتيجة العام احلايل

617،048،289

131،389،733

ينزل االحتيايي القانوين

()61،704،829

()13،130،607

ينزل فروقات القطع غري احملققة
األرباح القابلة للتوزيع

()83،665
555,343,460

118,175,461

 -10الحسابات النظامية :
بلغت احلسابات النظامية بنهاية العام احلايل مبلغ  /200،206،494 /مفصلة كما يلي :
 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

أسهجل تأمني عضوية ل االدارة

600،000

600،000

اشارات رهن على عقارات الشركة*

199،606،494

199،606،494

200,206,494

200,206,494

*إيضاح  :بالنسبة إلشارات الرهن على عقارات الشركة فهي ختص القرض املساوب من املصرف التجاري السوري فرع  /17/والذي مت التسوية معه
بتاريخ  2021/02/10موجح الكتاب رقجل  /1418/الوارد تفصيله باإليضاح رقجل  /6/أعنيه .
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 -11المبيعات وتكلفة المبيعات:
بلغت املبيعات بنهاية العام  2021مبلغ  / 1,072,287,132/ل.س أما تكلفة املبيعات بلغت  /409,171,903/ل.س مما نتم عنه أرباح امجالية
مبلغ  /663,115,229 /ل.س وفيما يلي تفصيل ملا سبق :
اسم المشروع

المبيعات
2021

تكلفة المبيعات
2020

2021

مجمل الربح ( الخسارة )
2021

2020

2020

الغاب  5370دومن

858،406،619

276،029،085

285،992،401

108،959،128

572،414،218

167،069،957

محاه  3000دومن

208،840،513

65،355،139

121،138،366

31،981،236

87،702،147

33،373،903

النيذقية  1451ه

5،040،000

2،041،135

984،160

2،998،865

()984،160

1،479،926

0

()1،479،926

143,404,450

663,115,229

197,979,774

املنطقة الشرقية
المجموع

1,072,287,132

341,384,224

409,171,903

()1،751،633

نفقات املشاريع املتوقفة

المجموع

197,979,774 661,363,596 143,404,450 409,171,903 341,384,224 1,072,287,132
 -12مصاريف إدارية وعمومية :
بلغت املصاريف اإلدارية خنيل العام احلايل مبلغ  /44,315,307 /ل.س وهي مكلفة مما يلي :
 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

تعويضات وحوافز

7،217،912

6،561،652

مصاريف هيئة عامة

4،784،300

2،794،835
2،670،871

اجيارات
رواتح وأجور ومتمماهتا

189،024

2،402،440

تعويضات ل االدارة

2،880،000

1،080،000

نفقات ادارية ومالية

899،770

791،655

نفقات سيارات

4،361،088

352،035

مهمات سفر داخلي

2،117،667

337،875

بريد وبرق وهاتف

233،975

222،641

تأمينات اجتماعية

708

195،715

يبابة وعنيج

264،375

172،928

قرياسية و مطبوعات

82،250

105،250

نفقات خدمات مكتح االدارة

7،829،316

96،400
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استهنيا املوجودات الثابتة

44،050

59،079

نفقات تنظيف

120،000

33،250

تنقنيت

47،500

28،300

نفقات مكتح ل االدارة

140،500

28،000

نفقات مصرفية

187،600

19،295

ضيافة

90،000

6،750

ضرائح ورسوم مالية

1،489،272

4،400

أتعاب خهة ادارة

11،333،000

نفقات هتلفة ( ماء وكهرباء )

3،000

1،120

44,315,307

17,964,491

 -13العائد األساسي للسهم من صافي الدخل للسنة :
يتجل حساب العائد األساسي للسهجل العائد إىل مسامهي الشركة من خنيل قسمة صايف دخل السنة العائد إىل مسامهي الشركة على املتوس املرجح لعدد
األسهجل القائمة خنيل السنة وذلك كما يلي :
 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

البيان

ليرة سورية

ليرة سورية

صايف دخل السنة العائد اىل مسامهي الشركة ( ل س )

617,048,289

131,389,733

املتوس املرجح لعدد األسهجل خنيل السنة (سهجل)

1,760,000

1,760,000

العائد األساسي للسهجل من صايف دخل السنة ( ل س )

350.60

74.65

إن العائد املخفض للسهجل من دخل السنة مطابق للعائد األساسي للسهجل لعدم إصدار الشركة أدوات قد يكون هلا تأثري على عائد السهجل من الدخل
عند حتويلها .
 -14العمليات مع األطراف ذات العالقة :
تتألف األيراف ذات العنيقة من املدراء واالدارة العليا وأعضاء ل االدارة وكبار املسامهني والشركات ذات امللكية والسيطرة املشرتكة وبلغت أرصدهتجل
أ -من خالل بيان الوضع المالي :
ذمجل مدينة  -أيراف ذات عنيقة

قرض صايف خري بك

 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

3،380،000

5،000،000

3،380،000

5،000،000
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ذمجل دائنة  -أيراف ذات عنيقة

صائح حناس

 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

6،172،350

93،911،379

6،172،350

93،911،379

ب -من خالل بنود بيان الدخل :
مت تسجيل العمليات التالية مع أيراف ذات عنيقة ضمن بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر :

 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

مصاريف أتعاب خهة االدارة العليا

11،333،000

0

مصاريف أتعاب ومكافآت االدارة العليا

21،000،000

0

مصاريف نفقات مكاتح مكسسات حناس

7،829،316

96،400

تعويضات ل االدارة

2،880،000

1،080،000

سادس ا  :األدوات المالية – القيمة العادلة وإدارة المخاطر :
 .1األدوات المالية:
تتمثل األدوات املالية للشركة يف األصول وااللتزمات املالية وتتضمن األصول املالية أرصدة نقدية باخلزينة والبنوا والعمنيء وبعض املدينون واحلسابات املدينة
كما تتضمن االلتزامات املالية أرصدة البنوا الساح على املكشوف وبعض الدائنون واحلسابات الدائنة .
 .2إدارة خطر رأس المال :
تقوم الشركة مراجعة بنية رأس املال على أساس سنوي  ،وتقوم الشركة باخذ بعني اإلعتبار كل من كلفة رأس املال واخلطر املرافق له  .كما تتبع الشركة
سياسات إلدارة املخاير املالية املختلفة ضمن اسرتاتيجية حمددة حيث تتوىل إدارة الشركة رقابة وضب املخاير وإجراء التوزيع االسرتاتيجي األمثل لكل من
املوجودات املالية واملطلوبات املالية .
 .3مخاطر السيولة :
إن ادارة هاير السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات املرتتبة على الشركة عند استاقاق أي دفعة  ،هلذه الغاية فإن الشركة تقوم
بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات واملطلوبات على حد سواء وذلك بشكل دوري.
 .4مخاطر العملة األجنبية :
يتمثل خطر العمنيت األجنبية يف التغريات يف أسعار العمنيت األجنبية والذي يكثر على املدفوعات واملقبوضات بالعمنيت األجنبية وكذلك تقييجل األصول
وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمنيت األجنبية وإن كانت التسوية بالعمنيت احمللية .
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 .5مخاطر معدل الفائدة:
تنشأ من التغريات اليت حتدث معدالت الفوائد السوقية واليت تكثر مباشرة على املوجودات املنتجة للفوائد واملطلوبات اخلاضعة للفوائد.
 .6مخاطر العمليات :
هي هايرة اخلسارة أو التأثريات السلبية على العمل الناجتة عن عدم صاة أو فشل اإلجراءات التطبيقية واألشخاص واألنظمة الداخلية للشركة أو عن
أحداث خارجية  .تتجل إداراهتا من خنيل هيكلية تتطلح حتديد املخاير ويرق تقييمها ونسبة حدوثها من خنيل يرق تقييجل ذاتية ملتابعة فعالية اإلجراءات
.ان املخاير االسرتاتيجية حتدد وتتابع من خنيل عملية التخطي السنوية .

 .7خطر اإلئتمان :
يتمثل خطر اإلئتمان يف عدم مقدرة العمنيء املمنوح هلجل اإلئتمان على سداد املستاق عليهجل ولذلك فإنه يتجل إعداد دراسة ملوقف العمنيء يتجل من خنيهلا
تكوين املخصصات النيزمة ملقابلة الديون املشكوا يف حتصيلها .
سابع ا :الموافقة على البيانات المالية :
مت املوافقة على البيانات املالية من قبل ل اإلدارة موجح حمضر اجتماع ل اإلدارة رقجل  / 1 /تاريخ  21نيسان 2022

.
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