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 حضـرات السيدات والسادة المساهمين 

ربع قرف الذي شكؿ النصؼ األوؿ مف مدة الشركة المحددة بقانوف القاـ مجمس إدارة الشركة خالؿ 

تأسيسيا بخمسيف عاما، بإعداد وتقديـ تقرير سنوي مسيب ومفصؿ عف نشاطات وأعماؿ الشركة في 

 دورة.نياية كؿ 

بوا عمى متابعة أعماؿ الشركة وبقوا مخمصيف ليا، محافظيف عمى وتمبية لرغبة المساىميف، الذيف دأ

مساىمتيـ بيا وحضور ىيئاتيا العامة واالحتفاظ بتقاريرىا الدورية السنوية خالؿ خمسة وعشريف عاما، 

الذيف خمصوا الى أف ىذه التقارير سجمت تطور الشركة ومنجزاتيا والعقبات والعثرات التي جابيتيا 

، واالكتفاء بتقديـ 2003، لذا رغبوا بأف تتوقؼ الشركة اعتبارا مف الدورة المالية أسيسيامنذ ت وتجاوزتيا

ـ فيما يمي نشاطات نشاطات الشركة وتطوراتيا خالؿ كؿ دورة مالية، وانسجاما مع ىذه الرغبة نقدـ لك

 :2020عف دورة عاـ  وأعماؿ الشركة

 :واالعالم التسويق والتنشيط
المشاركة بتنشيط اإلعالمي والسياحي وذلؾ لمقياـ بال 2020ي عاـ فتدريجيا ت الشركة عاد

ىذا و  ،الداخمية والخارجية وذلؾ بشكؿ مباشر أو بواسطة وكالئيا في الخارج المعارض الضرورية في 
استقرار الوضع األمني بعد جاء االىتماـ مف الشركة بالمشاركة في المؤتمرات والمعارض السياحية 

لوطني، إال أف توجييات الحكومة األخيرة إثر جائحة الكورونا عالميا حد مف عمى معظـ التراب ا
التي أثرت عمى كافة القطاعات الخدمية لتسويقي لمشركة كثيرا ونأمؿ أف تنتيي ىذه األزمة نشاط اال

مع العدد اليائؿ مف المنصات االعالنية واالعالنات و  ؿ عاـ والقطاع السياحي بشكؿ خاصبشك
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ي تعمف عف منتجاتيا أو خدماتيا، أصبح االعالف ضرورة لجذب انتباه الزبائف، وضمف والشركات الت
ىذا االطار عمدت الشركة الى تسويؽ خدماتيا عبر مؤسسة اعالنية وذلؾ بتوجيو مباشر مف االدارة 
العامة، حيث تـ التعاقد مع شركة لمخدمات االعالمية بموجب عقد اتفاؽ وذلؾ بالسماح ليذه الشركة 

عالمية بوضع شاشة الكترونية داخمية لعرض مواد إعالنية خاصة بشركات ذات سوية عالية يراعى اال
/ نجوـ عمى أف ال يتضمف أية إعالنات لفنادؽ ػو مطاعـ أو مراكز 5بيا كوف المنتج مف سورية /

ركة ساونا أو نادي رياضي وااللتزاـ بعدـ عرض أية مادة إعالنية عمى ىذه الشاشة قبؿ إطالع الش
عمييا وأخذ موافقتيا وعمى أف تقوـ الجية اإلعالمية بعرض إعالف لمرافؽ فنادؽ الشركة عمى ىذه 
الشاشة طيمة فترة سرياف عقد وضع الشاشة وكذلؾ تمتـز ىذه الجية بعرض إعالف لمشركة وفنادقيا 

دية وعيد عمى شاشات الشركة الطرقية بمناسبات )عيد األضحى وعيد الفطر وعيد رأس السنة الميال
الفصح وعيد الحب( ولمدة خمسة أياـ في كؿ مناسبة وذلؾ لقاء موافقة الشركة بوضع الشركة 

 اإلعالمية لشاشتيا في بيو الفندؽ لعرض اإلعالنات عمييا .
ونأمؿ أف يصار الى زيادة االشتراؾ في الوسائؿ اإلعالمية مستقبال خدمة لعمؿ الشركة 

مكانية الوصوؿ ألكثر  شريحة مف المجتمع السوري المحمي واالقميمي في الوقت الحاضر . وفنادقيا وا 
 

 : انُٕػٛت انتٙ تغاْى بٓا انششكتانششكاث أٔالً 

 شركة الشام لمفنادق والسياحة : -1
الضرورية التجديدات والصيانات الدورية  أعماؿكما في األعواـ السابقة  0202تـ في عاـ 

يذًا لمنصوص ف، تنوالفندقية ة والميكانيكية والكيربائيةطبخيالم الفنية الالزمة لكافة التجييزات

 التعاقدية.
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 شركة الالذقية لمفنادق والسياحة : -2
 إعماؿكذلؾ  2020تمت في عاـ  ،التجديدات واالستبداالت التي جرت سابقاً  إلعماؿاستكمااًل 

 ،كيربائية والفندقيةلمتجييزات المطبخية والميكانيكية والالضرورية التجديدات والصيانات الدورية 

، كما بدأ العمؿ عمى استكماؿ المراحؿ التحضيرية لممرحمة الثانية تنفيذًا لمنصوص التعاقدية

الشركة العربية  قد فوضتالممحوظة في عقد تأسيس شركة الالذقية لمفنادؽ والسياحة واف الشركة 

 األعماؿ .بمرحمة والبدء له االسورية لممنشآت السياحية باستكماؿ الخطوات الالزمة لتنفيذ ىذ

 

 السياحية:شركة صافيتا لمفنادق والمنشآت  -3
كما في األعواـ  2020فقد تمت في عاـ استكماال ألعماؿ التجديدات واالستبداالت في الفندؽ 

 . تنفيذًا لمنصوص التعاقدية الضرورية التجديدات والصيانات الدورية  عماؿأالسابقة 

حد مع  ةداـ قدوـ سواح أجانب حاليا عمى محاولة تأميف موارد ثابتكما عمدت الشركة، نظرا النع

 أدنى ليا، نظرا النعداـ السيولة األجنبية حاليا في القطر .
 

الى شركة صافيتا لمفنادؽ والمنشآت السياحية  مفوتأكيدًا عمى كتب المطالبة السابقة الموجية 

الشركة المطالبة بمديونيتيا  وأكدتعادت  تسديد المديونية المترتبة عمييا، بطمبوزارة السياحة 

 لدى ديواف وزارة السياحة سجؿ 14/1/2015تاريخ  ص/ ص.ش.2وذلؾ بموجب كتابيا رقـ 

، ثـ عادت وأكدت عمى تمؾ المديونية بموجب كتاب 15/1/2015/ و تاريخ 352تحت رقـ 

/و تاريخ 8853والمسجؿ لدى وزارة السياحة برقـ  17/9/2015/ص تاريخ 561الشركة رقـ 

وتبعا كة وستبقى الى أف تسددىا الوزارة، ، وىذه المديونية مسجمة في ميزانية الشر 17/9/2015

 / 3645تمقى السيد رئيس مجمس االدارة كتابا مف السيد وزير السياحة تحت رقـ /لما ذكر أعاله، 
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زارة واألمؿ بيدؼ بحث موضوع ديوف الشركة عمى الوزارة وموضوع أرباح الو  19/9/2016تاريخ 

 بتمبية دعوة الوزارة لعقد اجتماع مشترؾ لموصوؿ الى الحموؿ والتدابير المناسبة .

رحبت الشركة ممثمة برئيس مجمس ادارتيا الميندس الدكتور عثماف عائدي بطمب السيد 
/ص تاريخ 564الوزير وأجابت بموافقتيا عمى عقد االجتماع بموجب كتاب الشركة رقـ 

حددت فيو تواريخ  21/9/2016/ تاريخ 8372ى ديواف الوزارة تحت رقـ /سجؿ لد 21/9/2016
 . لالجتماع 2016في الشير العاشر لعاـ 

جرى اجتماع مشترؾ بيف كؿ مف الشركة برئاسة رئيس مجمس  10/10/2016وبتاريخ 

يندس ادارتيا وممثمي وزارة السياحة السادة : الميندس محمد رامي مرتيني معاوف السيد الوزير والم

سعد الديف األحمد والسيد اسماعيؿ ناصر، جرى فيو البحث في مطالبات الطرفيف بما يخص الديوف 

واألرباح وتبعا لذلؾ أرسمت الشركة لموزارة الوثائؽ المؤيدة لمطالباتيا وذلؾ بموجب كتابيا رقـ 

وتبعا ، 7/11/2016خ ػ/ تاري9804سجؿ لدى ديواف الوزارة تحت رقـ / 7/11/2016/ص تاريخ 665

، نظـ محضر أصولي وقع عميو كؿ مف 13/8/2017خ ػبتاري و وبعد عدة اجتماعات وػلما اتفؽ عمي

ممثمي الشركة برئاسة رئيس مجمس إدارتيا الميندس الدكتور عثماف عائدي وممثمي وزارة السياحة كؿ 

دير الشؤوف مف السادة الميندس محمد رامي مرتيني معاوف وزير السياحة في حينو وبساـ ماضي م

القانونية في الوزارة واسماعيؿ ناصر رئيس دائرة محاسبة االستثمار في حينو وأرسؿ المحضر أصوال 

 إلى السيد وزير السياحة التخاذ ما يمـز .

سجؿ  8/5/2018/ تاريخ 2499وبعد ذلؾ ورد كتاب مف السيد وزير السياحة تحت رقـ /

دعوة السادة بتضمف رغبة وزارة السياحة  14/5/2018/ص تاريخ 234لدى ديواف الشركة تحت رقـ 

 أعضاء مجمس إدارة الشركة الجتماع في وزارة السياحة لمبحث في ما ورد في الكتاب اآلنؼ الذكر .
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، 28/5/2018/ص تاريخ 249أجابت الشركة عمى الكتاب المذكور أعاله بموجب كتابيا رقـ 

السياحة  ارةوز  ممثمي، بحضور كؿ مف 29/7/2018بتاريخ وعقد اجتماع برئاسة السيد وزير السياحة 

أنو سبؽ وتـ التوافؽ عمى مجمؿ ما ورد في االجتماع رئيس مجمس ادارة الشركة الشركة حيث أكد و 

 . 13/8/2017بيف الشركة و وزارة السياحة بموجب محضر االجتماع المؤرخ في 

النجاز ما تـ التوافؽ عميو  وبعد المناقشات توافؽ الحضور عمى استكماؿ اإلجراءات الالزمة

 وبما يكفؿ تأميف انطالقة جديدة لتعاوف مثمر يحقؽ مصمحة الطرفيف .

حيث أبدى ممثمو وزارة السياحة ضرورة معالجة موضوع المديونية في الشركة العربية السورية 

لحسابات صافيتا لمفنادؽ والمنشآت السياحية و وجوب تسوية وتسديد كامؿ الممنشآت السياحية وشركة 

المدققة والمعتمدة أصوال كنقطة انطالؽ ليذه التسوية وبما يحقؽ  2004المعمقة وتحديد ميزانية 

 مصمحة الطرفيف .

شركة بصرى الشاـ لمفنادؽ لشركة دير الزور لمفنادؽ والمنشآت السياحية و وكذلؾ الحاؿ بالنسبة 
 والمنشآت السياحية .

مؼ مدققيف معتمديف مف قبؿ الطرفيف وىـ حاليا في جرى عدد مف االجتماعات وك 2019وفي عاـ 
االتفاؽ الذي تـ سابقا بيف كؿ مف  وفؽطور تقديـ التقارير النيائية ليكوف مستند نيائي لمعمؿ بموجبو 

دارة وزارة السياحة و   الشركة .ا 
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 شركة دير الزور لمفنادق والمنشآت السياحية :  -4
استكمااًل العماؿ التجديدات  2011الشركة قامت في عاـ  كما ذكرنا في تقاريرنا السابقة ، بأف

اعماؿ التجديدات والصيانات الدورية كما في السنوات السابقة، تنفيذا بواالستبداالت في الفندؽ 

 لمنصوص التعاقدية.

في القطر بشكؿ عاـ وفي محافظة دير الزور بشكؿ خاص  االستثنائيةلظروؼ الستمرار اونظرًا 

بشكؿ الفندؽ  إغالؽتذكر بسبب  أعماؿبأي  2019و  2018خالؿ العاـ كذلؾ لـ تقـ الشركة 

بأية أعماؿ وذلؾ  2020ولـ تقـ الشركة كذلؾ في عاـ ، إليووانقطاع الطرؽ المؤدية كامؿ 

المسمحوف عمما بأنو حاوؿ  فقط عمى عناصر لحراسة الفندؽ اإلبقاءـ ػوتلألسباب المذكورة أعاله، 

 الحمد تمكنت قوات الجيش العربي السوري و وهللػأن إالالضرر بالفندؽ  حاؽإلفي الفترة األخيرة 

ـ سابقا ضبط شرطة نتيجة حوادث اعتداءات ػ، عمما أنو نظالفندؽ ودحر اإلرىابييف إخالءمف 

بيف فيو األضرار التي لحقت بالفندؽ  17/9/2015/ تاريخ 8417ـ /ػى الفندؽ تحت رقػسابقة عم

عمما بأف ، في حينو مميوف ليرة سورية/82 000 000حوالي /أولي ديري غ تقبمبمبشكؿ تقديري 

وأف ىذا المبمغ ال / ؿ.س لمدوالر الواحد 45تجييزات الفندؽ جرى تقييميا عمى أساس سعر /

نعمـ أي شيء عف الفندؽ وعف األضرار التي  ومازلنا اليمثؿ القيمة الحقيقة الحالية لألضرار، 

جرت مباحثات بيف الشركة و وزارة السياحة  2020و  2019وفي عاـ ة لحقت بو في الفترة األخير 

لوضعو في الخدمة، ولما  –فندؽ فرات الشاـ  –حوؿ إيجاد صيغة إلعادة تأىيؿ منشأة الشركة 

كانت التكاليؼ تفوؽ إمكانية الشركة في ىذه الظروؼ جرت مباحثات مع المصارؼ لبحث 

حقؽ ريعية ية تأىيؿ المنشأة بالشكؿ األمثؿ وبما إمكانية تأميف قروض ميسرة مف أجؿ إعاد

، ولتاريخو لـ تتيسر األمور لتأميف السيولة الالزمة إلعادة تأىيؿ وعمؿ الفندؽ والعمؿ جار لمشركة

 مع المستثمريف و باطالع وزارة السياحة.
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 خدمات اإلطعام والمبيت في حقول شركة الفرات لمنفط  -
جاتو ومراحمو بما فييا الييئة العامة لمحكمة النقض قراره بعدـ وبعد اف اصدر القضاء بجميع در 

سبؽ اكتساب تمؾ القرارات الدرجة القطعية، كما بعد وجود عنصر جزائي واف النزاع مدني بحت ، و 

الى قرار الييئة العامة لمحكمة النقض التي فصمت لصالح و في تقريرنا السابؽ اليو اف اشرنا 

وبعد اف تـ الفصؿ في جميع الدعاوى الجزائية مع شركة الفرات لمنفط الشركة في النزاع الجاري 

قرار محكمة استئناؼ الجنح الشركة ورئيس مجمس اداراتيا ومديرىا العاـ وصدور كؿ مف ضد 

بالتدخؿ بالدعوى عف بو ط  ، ؽ قرار محكمة بداية الجزاء بحفظ الممؼ ومشاىدة النيابة العامةػبتصدي

خ ػتاري 2590رقـ القطعي  ىافط، فرفضتو محكمة النقض بقرار مف الشركة السورية لمن

ظير الحؽ وتبيف اف الشركة ذا وبعد أكثر مف عشر سنوات مف الدعاوى ، وىك20/11/2006

وصحيحة تقتضييا  مشركةلورئيس مجمس ادارتيا ومديرىا العاـ لـ يقوموا إال باعماؿ مشرفة 

،لمحاولة عرقمة وتضميؿ ييـ لـ يكف اال محض افتراءب لمشركة وبالتالي الس  واف كؿ ما ن   مصمحتيا،

وثقة  ياحفاظًا عمى اموالاستيفاء اتعابيا لمحاولة منعيا مف و مسيرة الشركة التي تسير الى األماـ 

 ،التي اقامتيا شركة الفرات لمنفطالشركة بعد انتياء االتيامات الجزائية  قامتلذا مساىمييا، 

المغرضة  الذي اوقفتو الشكاوي الجزائية ، التحكيـ ومتابعةابقة استحقاقاتيا الس تحصيؿبمتابعة 

اعمى السمطات القضائية مف ومراجعاتيا دعاوييا  ضتق  ن   بعد افالتي قامت بيا شركة الفرات لمنفط 

 . لمواقع ولمحقيقة لمقانوف و نظرًا القامتيا بصورة مخالفة  منعدمةجميعًا  اعتبرتياالذي السورية و 

والتي كة لمتابعة التحكيـ فيما بينيا وبيف الفرات لمنفط لقبض استحقاقاتيا السابقة عادت الشر لذا 

، كما بينا في حينوبصورة مخالفة الحكاـ العقد ، مف الفرات لمنفط قبضيا  حينورفضت الشركة في 

وتقاعد رئيس ىيئة كذلؾ، شركة الفرات لمنفط  ووفاة محكـونظرًا لوفاة المحكـ المسمى مف الشركة 

 وتقدمت الشركة الى محكمة  ،تنفيذًا الحكاـ العقدطمبت الشركة استئناؼ اجراءات التحكيـ  ،التحكيـ
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يا يوالفرات لمنفط محكمالشركة كؿ مف البداية المدنية بطمب تسمية محكـ مرجح بعد اف سمت 

لشركة كررت اف ،محكمة االستئناؼ لدىمستشارة الوعينت محكمة البداية المدنية المحكـ المرجح 

لمشركة العربية التسديد القاضية بالزاـ موضوع نزاعيا مع الفرات لمنفط اماميا نفس طمباتيا السابقة 

% 15والفارؽ بزيادة االسعار بنسبة ة واالطعاـ ػة فواتير االقامػالسورية لممنشآت السياحية قيم

 بدؿ الكفالة المقدـ ليا.الى رد % اضافة 9لمفائدة بمعدؿ ضافة اوفؽ احكاـ العقد المستحقة عمييا 

، تقدمت الفرات لمنفط 2012لعاـ شباط ولقد صدر حكـ المحكميف لصالح الشركة في شير 

اذ اف حكميـ والثاني المطالبة بإبطاؿ حكـ المحكميف بدعوييف االولى استئناؼ لحكـ المحكميف 

دعوى  اؼوبعد عدة جمسات ومداوالت ردت محكمة االستئن، وفؽ احكاـ العقد ليس قطعياً 

اس ػتحكيـ أس 39وذلؾ بموجب قرارىا المبـر رقـ  االستئناؼ الذي تقدمت بو شركة الفرات لمنفط

المحكميف  ـػخالفًا لمقانوف قضت بإبطاؿ حك ومحكمة نفس الاف إال ، 21/6/2012تاريخ  3075

/تحكيـ 40وذلؾ بموجب قرارىا رقـ الذي صدر لمصمحة الشركة العربية السورية لممنشآت السياحية 

 . 21/6/2012تاريخ  56اساس 

وبتاريخ  قرار اماـ الغرفة المدنية لدى محكمة النقضضد ىذا الالطعف بالشركة لجأت 

 أساس 500ـ ػرق بقرارىا، فصمت الغرفة المدنيػة لدى محكمة النقض بالطعػف المقدـ 18/12/2012

نشآت السياحية ونقض القرار الذي قضى بقبوؿ طعف الشركة العربية السورية لمم 2012لعاـ  445

 . 21/6/2012تاريخ  40الصادر عف محكمة االستئناؼ رقـ 

بطمب تجديد بعد النقض  تقدمت الشركة العربية السورية لممنشآت السياحية 26/12/2012وبتاريخ 

 3/4/2013أصدرت ىذه المحكمة بتاريخ  حيثمحكمة االستئناؼ المدنية األولى بدمشؽ أماـ 

 5/2/2012دعوى بطالف حكـ المحكميف الصادر بتاريخ برد  44أساس  29ـ ػرق قرارىا المبـر

 لعدـ قياميا عمى اساس قانوني سميـ .
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الى تقديـ دعوى مخاصمة خاصمت فيو محكمة االستئناؼ التي أصدرت شركة الفرات ولجأت 

شركة الذي قضى مف حيث النتيجة رد استئناؼ  21/6/2012تاريخ  3075اساس  39القرار رقـ 
ردت غرفة  25/8/2013الفرات بقرار مبـر لعدـ قابمية الحكـ الصادر لالستئناؼ وبتاريخ 

المخاصمة ورد القضاة لدى محكمة النقض الدعوى التي تقدمت بيا شركة الفرات لمنفط بموجب 
 . 575اساس  256قرارىا رقـ 

ناؼ المدنية بدمشؽ بطمب تقدمت الشركة العربية السورية لممنشآت السياحية أماـ محكمة االستث
 4/6/2013، وبتاريخ 5/2/2012اعطاء صيغة التنفيذ لحكـ ىيئة المحكميف الصادر بتاريخ 

الذي أعطى صيغة التنفيذ لحكـ  89/ تحكيـ أساس 57أصدرت المحكمة قرارىا المبـر رقـ 
 المحكميف .

لدى محكمة النقض  ،غرفة المخاصمة ورد القضاةخاصمت شركة الفرات لمنفط ىذا القرار أماـ 
ردت غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض دعوى المخاصمة التي تقدمت بيا  25/6/2014وبتاريخ 

، وأصبح باالمكاف وضع الحكـ موضع 309اساس  79رقـ شركة الفرات وذلؾ بموجب قرارىا 
تاريخ التنفيذ، اذ حررت رئاسة التنفيذ االخطار التنفيذي لشركة الفرات لمنفط والذي تبمغتو ب

 أصوال . 4/7/2013
الى المماطمة في الدعاوى  وجريا عمى العادة منذ حوالي عشروف عاما لجئت شركة الفرات لمنفط

 لعرقمة تسديد الحقوؽ لمشركة والى مخاصمة القضاة الذيف أصدروا القرارات .
مة تنفيذ لعرقالتي تخالؼ النظاـ العاـ جميع الطرؽ  طاستنفذ وكالء شركة الفرات لمنف أف وبعد

بتحريضيا لممؤسسة وال سابقة لو جديد غريب ومستيحف لجأت الى اسموب  التحكيميمقرار شركتنا ل
ضد الشركة مف أجؿ تقديـ دعوى جديدة وىي الشركة االـ لشركة الفرات لمنفط العامة لمنفط 

سمتيا  اماـ محكمة االستئناؼ المدنية في دمشؽالمتفرعة عنيا الفرات لمنفط وضد شركتنا وذلؾ 
تحكيـ اساس  39اعتراض الغير ضد القرار الصادر عف محكمة االستئناؼ المدنية رقـ دعوى 
الحقاؽ الحؽ واعطاء الشركة قرارات الذي قضى مف حيث النتيجة  21/6/2012تاريخ  3075

 برد استئناؼ شركة الفرات لمنفط عمى حكـ المحكميف وذلؾ بعد قرابة عشريف سنة مبرمة لحقوقيا 
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 ممذاكرات اصدرت محكمة االستئناؼلودع ديواف محكمة االستئناؼ، وبعد عدة مرافعات وتبادؿ الم

قضى كذلؾ برد  2014لعاـ  3566اساس  206االولى بدمشؽ باالجماع قرارىا المبـر رقـ  المدنية
 اض الغير )المؤسسة العامة لمنفط(.عتر االمعترضة  لمجيةالمخالؼ لمقانوف ستئناؼ اال

حامي المؤسسة العامة لمنفط الذي اقاـ الدعوى عمى شركة الفرات لمنفط ىو نفسو عممًا اف م
الذي استنفذ جميػع الطرؽ واألساليب لوقؼ تنفيػذ القرار ضد شركة  محامي الفرات لمنفط ؟؟؟

 الفرات .
الى ماذا دري النأصبحنا وبعد كؿ ىذه الدعاوى وجميع القرارات التي صدرت لمصمحة الشركة 

لمقانوف ولالنظمة والمنطؽ  ى متى ستدعميا بعض السمطات خالفاً لكة الفرات لمنفط واستمجأ شر 
والحؽ وتقبؿ شكال أساليب ممتوية، وتتريث الشركة اآلف بالتنفيذ عمى شركة الفرات والشركات 

ليا ريثما تتغير الظروؼ والجيات التي تساند الفرات لمنفط، وتبقى المديونية مسجمة في المالكة 
 ية الشركة الى أف يجري تسديدىا .ميزان

 شركة بصرى الشام لمفنادق والمنشآت السياحية :  -5
ميع تفاصيمو، والشيء جديد يستوجب أو يستحؽ جبينت الشركة في تقريرىا العاـ السابؽ الوضع ب

لـ تقـ الشركة بأية أعماؿ ومازاؿ الفندؽ مغمقا حتى تاريخو  2020في عاـ وكذلؾ الحاؿ الذكر 

عف الفندؽ أي شيء وذلؾ بسبب منع الدخوؿ واالقتراب لمغير كوف الفندؽ حاليا مقرا  نعمـ وال

 .أمنيا كما أخبرنا بذلؾ 

 شركة حماة لمفنادق والسياحة : -6

العاـ السابؽ عمى كؿ لمشركة بينت الشركة في تقرير مجمس ادارتيا المقدـ لمييئة العامة العادية 
خطوات الشركة واليوجد أي جدبد يستوجب أو يستحؽ لمشركة التفاصيؿ وأيدت الييئة العامة 

 الذكر .
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 شركة الفرات لمفنادق والسياحة : -7

إدارة الشركة ع/ط السيد وزير السياحة  إلىتوجيو السيد رئيس مجمس الوزراء الذي بمغ  إلىإشارة 
ة وأخذ الشرك إدارةبطمب إعادة تأىيؿ فندؽ بادية الشاـ، وتبعا لذلؾ عرض الموضوع عمى مجمس 

بتنفيذ توجييات القيادة  31/10/2017/ تاريخ 149المجمس باإلجماع قرارا في جمستو رقـ /
 السياسية .

ومتابعة لتوجييات القيادة السياسية حاولت الشركة استقطاب مستثمريف وكذلؾ قامت وزارة 
سبة لذا السياحة بتقديـ مجموعة مستثمريف لمشركة ولكف كؿ العروض المقدمة منيـ لـ تكف منا

مكانية اقتراح بيع الفندؽ لتأميف سيولة إدارتيا إوبعد طرح الموضوع مف قبؿ مجمس ترى الشركة 
 مناسبة لتأىيؿ باقي المنشآت المتضررة .

جرى عقد أكثر مف اجتماع حوؿ الموضوع وتـ التوصؿ لقرار مف  2020و  2019وفي عاـ 
والعمؿ جاري حاليا بالتنسيؽ مع  B.O.T مجمس االدارة الى تقديـ الفندؽ لالستثمار وفؽ صيغة

ايجاد صيغة مناسبة لنموذج عقد والمساعدة في ممثمي وزارة السياحة في المجمس مساعدة الشركة 
 ، تـ االتفاؽ بي ممثمي وزارة السياحة خبرة الوزارة في ىذا المجاؿلصياغة دفتر شروط فنية وذلؾ 

موضوع عمى السيد وزير السياحة الستبياف الرأي والشركة أف يقوـ ممثمو وزارة السياحة بعرض ال
بنموذج عف دفتر الشروط والعقود المبرمة  ومف ثـ التنسيؽ عمى ضوء ذلؾ مع الشركة وموافاتيا

مف قبميا وبإشرافيا وفؽ الصيغة المذكورة أعاله وبالمقابؿ تقـو إدارة الشركة وبالتعاوف مع ممثمي 
األدنى المتوقع لبدالت االستثمار السنوية عمى أف يصار  السياحة في مجمس اإلدارة بتحديد الحد

بعد ذلؾ وبعد تحقيؽ الشروط المذكورة أعاله عرض دفتر الشروط بالصيغة النيائية عمى المجمس 
 8/20/0202، وبتاريخ العتماده أصوال واستكماؿ إجراءات التعاقد بما يحقؽ مصمحة الشركة

/ المرفؽ بو كتاب المؤسسة 5775السياحة رقـ /ورد الى الشركة كتاب السيد معاوف وزير 
رغبة المؤسسة الستثمار وتشغيؿ فندؽ البادية بطمب  05/22/0202تاريخ  اتالوطنية لمخدم

عادة تشغيمو .  مف خالؿ الترميـ والصيانة وفرش الفندؽ بالكامؿ وا 
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ي المقدميف تـ دعوة مجمس إدارة الشركة لمبحث في العرضيف الفني والمال 0/0/0202وبتاريخ 

الخاص بإعادة تأىيؿ واستثمار  B.O.Tمف المؤسسة الوطنية لالستثمار بخصوص تنظيـ عقد 
فندؽ بادية الشاـ في دير الزور، وبعد الدراسة المستفيضة مف المجمس تقرر إبالغ المؤسسة 

والشركة بانتظار الجواب عمى  8/2/2021/ص تاريخ 55بالمالحظات بموجب كتاب الشركة رقـ 
 . القادـحظاتيا لعرضيا أصوال في اجتماع المجمس مال

كما تواصؿ الشركة مطالبة كافة الفرقاء بتسديد مديونيتيـ التي قامت الشركة سابقا بتسديدىا 
 .وبالقطع األجنبي 

 
 النوعية المتخصصة التي تساهم بها الشركة :الشركات  -8

بعػض نشػاطات مسػتقبال دمػج ـ سػنعرض عمػيكو نضػيفو عمػا ذكرنػا العػاـ الماضػي  مػاليس لػدينا 

بعػػد أف اكتممػػت الخبػػرات لػػدى ىػػذه الشػػركات الػػثالث، وتأمنػػت الصػػيانة واالدارة ىػػذه الشػػركات، 

، ويؽ وتنشػيط السػياحة لمنشػأة الشػركةوتكوف ميمتيػا مكممػة لتسػ الثالثليذه الشركات المختصة 

ح الوافػػديف مسػػػتقبال وبػػذلؾ تتوحػػد المسػػؤولية لػػػدى جيػػة واحػػدة وتػػؤدي الػػػى تحسػػيف االداء لمسػػيا

عندما تسمح الظروؼ بذلؾ، بحيث يؤدي حصر ممكية أغمبية نشاطات الشركات الثالث بشػركة 

 واحدة كما كاف الحاؿ عند التأسيس قبؿ اكتسابيا لتمؾ الخبرات وقبؿ تطور السياحة .

 

     شركة الشام إلدارة الفنادق والمنشآت السياحية " الشام لمفنادق " –أ 

 ما نضيفو عما ذكرناه العاـ الماضي . ليس لدينا
 

 شركة الشام لممنشآت الفندقية والسياحية –ب 

 ليس لدينا ما نضيفو عف العاـ السابؽ .
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 شركة الشام لمسياحة ) شامتور ( –ج 

استقباؿ بدور ىاـ في  2011قامت ىذه الشركة في االعواـ السابقة ولغاية نياية شير آذار

انتقاؿ السياح والمجموعات السياحية القادمة الى سورية ميات عمالسياح في سورية وكذلؾ 

 . ولماناتيا وسياراتيا وتقديـ خدمات النقؿ ليـ عمى ب

 

، ممكنةجاىزية  ليصبح مايمكف اصالحو في وضعويجري تجديد وتأىيؿ مختمؼ بولمانات الشركة 

لمستودعاتيا عمى  رةبزيا 2019الشركة في نياية عاـ تفاجأت  مع تأجير قسـ منيا لمجامعات ،

المطار مف قبؿ مجموعات تبيف أنيا مف قبؿ مديرية مكافحة التيريب في مديرية الجمارؾ طريؽ 

بحجة تغيير مواصفات واالستيراد تيريبا عشر بولماف عائد لمشركة  حيث تـ الحجز عمى إثناالعامة 

 ا الضبط صدريذل واستنادا 2020/ لعاـ 14ليا، ونظمت محضر ضبط بيذا الخصوص برقـ /

حسب أثناء المخالفة  وقعتقرار حجز احتياطي عمى أمواؿ الشركة وأعضاء مجمس االدارة الذيف 

ة الصيانة المرخصة أصوال مف وزارة النقؿ ركشتاريخ توقيع العقد مع  2010قوؿ الجمارؾ في عاـ 

وجب عقود ، عمما أف ىذه اآلليات جرى صيانتيا في ورشات محمية بموالجيات المختصة األخرى

نظامية وبإشراؼ كؿ مف وزارة النقؿ ومديريات النقؿ في المحافظات وجرى تنظيـ ضبط أصولي 

وبإشراؼ الوزارة عمى عمدت الشركة الى صيانة البولمانات موافقة وزارة النقؿ وعمى ىدى بذلؾ 

اد بأف نظـ محضر أصولي بذلؾ أفوعند االنتياء مف أعماؿ الصيانة كافة مراحؿ الصيانة أصوال، 

عمى أراضي األعماؿ االرىابية بعد ذلؾ جرت مطابقة لممواصفات الفنية و التعديالت التي جرت 

ت اليدوء ات مف محافظة الى محافظة لحيف عودالجميورية حيث عمدت الشركة نقؿ ىذه البولمان

لذلؾ السوري وتبعا قوات الجيش العربي بدحر االرىابييف مف قبؿ وذلؾ الى معظـ التراب الوطني 

 جمركي لتثبيت ما جرى تبديمو وصيانتو لدى الجيات المختصة حيث  كمفت الشركة مكتب تخميص
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خالفا  الرسميةباشرت بتسديد الرسوـ عف ذلؾ لدى الجيات المختصة لحيف إعداد تقرير لمجيات 

لوقت لداخؿ القطر دوف تسديد الرسوـ الجمركية، في ابأف ىذه البولمانات ميربة لمواقع والحقيقة 

جميع آلياتيا ومستورداتيا معفاة مف الرسوـ الجمركية سمح المشرع والقانوف لمشركة إدخاؿ الذي 

استنادا لمقانوف وقرار تأسيس الشركة نفسيا الجمارؾ مديرية وفؽ المذكرة التنظيمية الصادرة عف 

والييئة  أماـ المحاكـ الجمركيةحاليا المصدؽ مف المجمس األعمى لمسياحة والقضية منظورة 

القضاء نصؼ لؾ ونأمؿ أف يالمركزية لمرقابة والتفتيش بطمب مف وكالء الشركة بعد تقديـ تظمـ بذ

عممنا بأف النتائج التي توصمت الييا  ىلقانونية ما قامت بو، وعموذلؾ الشركة الذي نثؽ بنزاىتو 

المقتضى الذي يخدـ  وئيا بناءالييئة المركزية لمرقابة والتفتيش إيجابية لمشركة وسيصار عمى ض

 .مصمحة الشركة ونتمنى أف تكوف النتائج مبشرة لقانونية عمؿ الشركة 

 

 واحة الشهباء: -
يرنا السابقة عف موضوع أرض واحة الشيباء في مدينة حمب حيث أوضحنا بأف كنا قد نوىنا في تقار 

مجمس مدينة حمب / )أرض واحة الشيباء حاليا( مف 11474الشركة قامت بشراء جزء مف العقار رقـ/

والذي كاف مؤجرا ليا وذلؾ إلقامة منشأة سياحية عمييا ولكف مجمس المدينة أخمت بالتزاماتيا في منح 

التراخيص الالزمة، ولما كانت ىذه األرض ىي متوقفة عف االستثمار منذ انتقاؿ ممكيتيا لمشركة وعدـ 

معدة لمبناء وذلؾ نتيجة عدـ تبديؿ الصفة االستفادة منيا لمسبب المذكور أعاله كونيا أرض زراعية غير 

 العمرانية ليا .
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 فندق شهباء الشام  -9
  اضافة الى ماذكرنا  في تقاريرنا السابقة حوؿ ىذا الفندؽ واجراءات التحكيـ مع وزارة السياحة.

 تقػدموا الييػاو د عينػت ىيئػة التحكػيـ لجنػة مػف الخبػراء لتقػدير مقػدار التعػويض المسػتحؽ لمشػركة فق

( 1699059254تضمف اف ما يستحؽ لمشػركة مػف تعػويض ىػو ) 25/11/2011في بتقرير مؤرخ 

بتػاريخ أصػدرت ىيئػة التحكػيـ قمـيال لما اعترضت الشركة عمى ىذا التقرير واعتبػاره  ، وليرة سورية

قرارىا المبـر الذي قضػى بأحقيػة الشػركة العربيػة السػورية لممنشػآت السػياحية بتقاضػي  3/5/2012

/ ليػػرة سػػورية تعويضػػًا عػػف االضػػرار الماديػػة التػػي لحقػػت بالشػػركة جػػراء قيػػاـ 2691569146/مبمػػغ 

خالفػػًا  وزارة السػػياحة انيػػاء عقػػد ادارة فنػػدؽ شػػيباء الشػػاـ فػػي حمػػب قبػػؿ انتيػػاء مػػدة العقػػد القانونيػػة

 .الحكاـ العقد الموقع بيف الطرفيف والمصدؽ مف المجمس االعمى لمسياحة

أصدر   22/9/2013جمسة في و . يغة التنفيذ مب اكساء حكـ المحكميف صتقدمت الشركة بط وقد

الػذي أعطػى صػيغة التنفيػذ لحكػـ المحكمػيف  835السيد رئػيس محكمػة القضػاء االداري القػرار رقػـ 

 وأبمغت وزارة السياحة بذلؾ أصواًل. 3/5/2012الصادر في 

 

 فندق تدمر الشام  - 11
ىيئة التحكيـ في قرار وزارة السياحة انياء عقد ادارة الفندؽ  كما ذكرنا في تقاريرنا السابقة تنظر

ورفضت وزارة السياحة  2012قبؿ انتياء مدتو، ولقد عقدت ىيئة التحكيـ جمسات خالؿ عاـ 

 التعويض العيني لمشركة تالفيًا لتسديد وزارة السياحة امواؿ مف خزينة الدولة.
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حقية الشركة عمى أا الذي قضى بأصدرت ىيئة التحكيـ حكمي 10/10/2013وفي جمسة 

/ ؿ.س فقط عشر مالييف وثمانمائة واثناف وستوف الفًا وسبعمائة 1098629780غ /ػتقاضي مبم

ة لقاء مادفعتو الشركة ػرة سوريػ/ ؿ.س مميوف لي190009000غ /ػكذلؾ مبم وثمانوف ليرة سورية و

% بعد مضي 5قانونية بنسبة  كذلؾ فائدة ف نفقات واتعاب التحكيـ وػعف حصة وزارة السياحة م

 . مف تاريخ صدور قرار التحكيـ وحتى الوفاء التاـ قرارًا مبرمًا صدر وتمي عمناً  شير تقريباً 

 

وابمغت الشركة وزارة  ولقد اكسى مجمس الدولة صيغة التنفيذ عمى ىذا الحكـ والذي اصبح مبرماً 

 وبانتظار التسديد . السياحة بالقرار القطعي اصوالً 

 

 فندق ايبال الشام  -11
كمػػػا ذكرنػػػا بتقاريرنػػػا كمػػػا كػػػاف االمػػػر لفنػػػدقي شػػػيباء الشػػػاـ وتػػػدمر الشػػػاـ قامػػػت وزارة السػػػياحة 

حػػددت فيػػو موعػػد ، والػػذي كانػػت قػػد بإستصػػدار قػػرار بفسػػخ عقػػد ادارة فنػػدؽ ايػػبال الشػػاـالسػػابقة، 

  4/2/ 10032رقـ لمشركة تحت وذلؾ بموجب كتابيا  31/12/2013انتياء عقد االدارة في 

 

الػػػذي حػػػدد تػػػاريخ بػػػدء العقػػػد وانتيائػػػو، واسػػػتولت بواسػػػطة الشػػػرطة عمػػػى  31/12/1994تػػػاريخ 

 ممعب الغولؼ رغـ معارضة الشركة بذلؾ .
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لجػأت الػى التحكػيـ وفقػًا لمػا ىػو منصػوص عميػو فػي العقػد فسػمت محكمػًا وقد كانػت الشػركة قػد 

محكمػػػًا  المستشػػػارمجمػػػس الدولػػػة  عنيػػا وسػػػمت وزارة السػػػياحة محكمػػػًا عنيػػػا وعػػػيف السػػيد رئػػػيس

 مرجحًا.

بإعادة الحاؿ الى بالتعويض العيني أي وقد تقدمت الشركة أماـ ىيئة التحكيـ بمطالبيا المتمثمة 

الدارتو خالؿ مدة  وممحقاتو بما في ذلؾ ممعب الغولؼ ما كاف عميو أي بإعادة تسميميا الفندؽ

التعويض المادي الناجـ عف عوضًا عف عقد، ووفقًا الحكاـ المساوية لممدة التي حرمت منيا 

 . انيائيا لعقد االدارة

ت ىيئة التحكيـ الناظرة بػالخالؼ الناشػب بػيف الشػركة العربيػة ر اصد 23/12/2014وفي جمسة 

 السورية لممنشآت السياحية ووزارة السياحة قرارىا المبـر الذي قضى:

 بقبوؿ طمب التحكيـ شكالً  -1

قبولو موضوعًا باحقية الشركة العربية ة التعويض العيني، وبعد أف رفضت وزارة السياح -2

السورية لممنشآت السياحية بالحصوؿ عمى حقوقيا مف وزارة السياحة لقاء االضرار 

 والخسائر التي لحقت بيا جراء قياـ وزارة السياحة بالغاء عقد االدارة خالفًا لمقانوف.

ة التحكيـ ػممزما لييئ 2013عاـ ل 130د أصدر الرأي ػة كاف قػعمما بأف مجمس الدول

 باعتبار ممعب الغولؼ جزء مف عقد ادارة فندؽ ايبال الشاـ .

تكػػػاليؼ انشػػػاء  المبػػػالغ الغيػػػر مدفوعػػػة مػػػف احقيػػػة الشػػػركة بػػػأف تتقاضػػػى مػػػف وزارة السػػػياحة -3

 وتجييز ممعب ونادي الغولؼ التابع لفندؽ ايبال الشاـ.

 .23/12/2014يخ مبرمًا صدر وتمي عمنًا في دمشؽ بتار  قراراً 
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والشػػركة اذ تحتػػـر القػػرارات القضػػائية تؤكػػد عمػػى الغػػبف الػػذي لحػػؽ بيػػا نتيجػػة عػػدـ قيػػاـ ىيئػػة 

االخػػذ بعػػيف االعتبػػار فروقػػات اسػػعار الصػػرؼ وفػػوات المنفعػػة والضػػرر التحكػػيـ ولجنػػة الخبػػرة 

وتأسػػػػؼ ألف وزارة السػػػػياحة لػػػػـ تقبػػػػؿ الحػػػػؿ الػػػػودي  المعنػػػػوي والمػػػػادي الػػػػذي لحػػػػؽ بالشػػػػركة،

 برفضػػياحفاظػػًا عمػػى امػػواؿ الدولػػة والعػػودة عػػف فسػػخ العقػػد وتنفيػػذه بالكامػػؿ والتعػػويض العينػػي 

قبػػوؿ بػػػالتعويض المػػادي حفاظػػػًا عمػػى مصػػػمحة مالتعػػويض العينػػي، ولػػػذا تجػػد نفسػػػيا مضػػطرة ل

 .وتأمؿ الشركة في أف تتمكف مف تحصيؿ حقوؽ مساىمييا المساىميف،الشركة و 

الػى مخاطبػة وزارة السػياحة عبػر كتػب عديػدة وآخرىػا الكتػاب رقػـ  وتبعًا لما تقدـ عمدت الشركة

/و تػػػػاريخ 2428سػػػػجؿ لػػػػدى ديػػػػواف وزارة السػػػػياحة تحػػػػت رقػػػػـ  9/3/2015يخ ار / ص تػػػػ158

طالبة فيو تأكيػدًا عمػى كتبيػا السػابقة المبػادرة الػى تسػديد جميػع المبػالغ المطموبػة  10/3/2015

ؾ مطالبػة الشػركات التػي رية لممنشػآت السػياحية وكػذلمنيا بالنسبة لمطالبة الشركة العربيػة السػو 

تسػػاىـ بيػػا، ورغػػػـ المطالبػػات العديػػػدة لػػـ تقػػـ الػػػى اآلف وزارة السػػياحة بتسػػػديد المبػػالغ المترتبػػػة 

 عمييا، ولـ يكف بوسع الشركة اال أف تسجؿ في الميزانية ىذه المديونية 

 يميا قانونا .وستستمر بمطالبة وزارة السياحة بتسديد المديونية حتى تحص

  خدمات االطعام ) الكاترينغ ( لمطائرات االجنبية التي تؤم القطر : -12
ذكرنا في تقاريرنا السابقة أف الشركة حققت ألوؿ مرة في سوريا خدمات االطعاـ لشركات 

الشركات االجنبية التي تستخدـ جميع  تعاقدالطيراف عمى احدث االساليب الحديثة، أدت الى 
وال ترغب بالتزود بخدمات االطعاـ مف شركة الطيراف السورية لنوعيتيا  لدوليمطار دمشؽ ا

محققة بذلؾ  ،نا لمتزود باالطعاـ وخدماتو منياشركت، والمجوء لالتي التالئـ تمؾ الشركات
ي مجاؿ تقديـ وجبات الطعاـ والخدمات المميزة، وحصمت شركتنا منيا عمى ػنجاحات كبيرة ف
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شركة  % مف كبريات الشركات االجنبية مثاؿ ذلؾ100ت الىعالمات جودة عالية وصم
تمؾ  وأصبحت اخيرا تقدـ، االسكندنافيو SASوأخيرا ، اليولنديةKL M الفرنسية و ايرفرانس

الخدمات لجميع الشركات االجنبية والعربية التي تتزود بخدمات االطعاـ مف سورية بما في ذلؾ 
 وأخيرا شركة فالي داماس، ،التي تـؤ سوريةالسوري  التابعة لمقطاع الخاصالشاـ جنحة أشركة 

منذ  الدولة زودت بياما عدا شركة الطيراف العربية السورية التي لدييا مطبخ وتجييزات خاصة 
 .عشرات السنيف 

ية بمناسبة انعقاد ػي قاعات الشرؼ الرئاسػبتقديـ الضيافات والخدمات ف شركتناوقد كمفت 
 وتقديـ خدمات االطعاـ لطائرات الرؤساء القادميف لدمشؽ. مؤتمر القمة العربية بدمشؽ

تطمب فيو  28/12/2010تاريخ  8203ـ ػجيت المؤسسة العامة لمطيراف المدني كتابًا برقو لقد و 
وفقًا  مجدداً  اصبحولما كاف العقد المبـر بيننا قد التي أحدثناىا منشأة ىذه ال عادةاست، الشركة مف

بأف مدة  29/12/2010ص تاريخ  / 2035فقد اجبنا بكتابنا رقـ  ،2020ينتيي عاـ و الحكامو 
 . 29/12/2020تنتيي بتاريخ المصدؽ مف المجمس االعمى لمسياحة التعاقدية العقد 

مانستعممو لتقديـ خدمات بإصالح ما أصاب شركتنا  المؤسسة العامة لمطيراف المدنيوقد كمفت 
قامت الشركة بتشكيؿ لجاف مف أجؿ اعادة و ،  مطار دمشؽ جراء االحداث االخيرةاالطعاـ في 

شغيمو، وقد قامت الكوادر الوطنية في الشركة باعادة تشغيؿ قسـ مف تأىيؿ الكاترينغ واعادة ت
  المنشأة وبعد ذلؾ باشرت وتستمر بالعمؿ في تقديـ خدمات االطعاـ لمشركات المحمية .

 
 االستعالم الضريبي 

بعثة مف االستعالـ الضريبي التابعة لوزارة المالية قامت  2013 في بداية شير كانوف الثاني لعاـ
 إعفاءات أفبحجة  2011لغاية  2004وقامت بتدقيؽ الواردات مف عاـ  ،بزيارة ميدانية لفندؽ الشاـ

ووجدت ال زالت قائمة،  كانت الشركة إعفاءات إف إذوىذا يخالؼ الواقع   2003 عاـالشركة تنتيي في 
 ألعواـوخاصة  األعواـعف جميع واردات الفندؽ ليذه لمدوائر المالية  صرح الشركةتبأنو لـ البعثة 
 بأنو  المبالغ التي وجدت إجماليوبمغ  ،االستيالكي اإلنفاؽ ائبلضر بالنسبة  2006و  2005و 2004
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اي قرابة خمس وتسعيف  مميوف ؿ.س غالبيتيا العظمى 800حوالي لمدوائر المالية لـ تصرح عنيا 
،  2006و 2005و 2004  أعواـعف  وذلؾلمسينما والمركز الصحي ولحسميات الزبائف  منيا بالمئو 

  .الشركة إلعفاءات إضافةقانونا  أصالىذه المرافؽ معفاة و 
مف وزارة المالية فتبيف وجود  إليياوقد قامت مديرية مالية دمشؽ بدراسة الضبط المذكور المحاؿ 

االستيالكي في مديرية مالية دمشؽ  اإلنفاؽدات في دائرة ر اعدد مف المغالطات، حيث بيف قسـ الو 
 350.000.000مبالغ تقارب  بإعفاء اإلقرارالشركة باالعتراض عمى الضبط وذلؾ مف خالؿ  أحقية

/ 2االستيالكي والتي وردت في ضبط االستعالـ الضريبي رقـ / اإلنفاؽؿ.س مف خضوعيا لرسـو 
 بشكؿ تعسفي. 2013لعاـ 

 
ظمـ عدـ صحة  إلثباتفي مجمس الدولة  اإلداريالقضاء  إلىؾ قامت الشركة بالمجوء وتبعًا لذل

قرارىا بوقؼ تنفيذ ضبط االستعالـ المحكمة  أصدرتضبط االستعالـ الضريبي ، وبعد عدة مرافعات 
الضريبي المذكور وتـ تكميؼ خبرة حوؿ ذلؾ حيث جاء في تقرير الخبرة بأف الضبط المنظـ بوضعو 

عادة بأكمموالنظر في الضبط  إعادةلمتكميؼ وال بد مف  أساسير صالح الف يكوف الحالي غ التكميؼ  وا 
 قانونية صحيحة. أسسبناء عمى 

 وأعدت تقريرىا وقدمتو لممحكمة.قضايا الدولة بيذه الخبرة وتـ تعييف خبرة ثالثية  إدارةوقد طعنت 
الذي قضى بوقؼ تنفيذ  594ا رقـ العميا قرارى اإلداريةالمحكمة  أصدرت 18/6/2014وبتاريخ 

 الدعوى. بأساسالمبـر لحيف البت  بقرارىا آثارهوكافة  2013لعاـ  2ضبط االستعالـ الضريبي رقـ 
ضريبة في مجمس الدولة بتسديد  اإلداريوقامت الشركة بالحصوؿ عمى اذف مف محكمة القضاء 

 2005و 2004 أعواـفندؽ الشاـ عف  أةمنشالتي حققتيا الدوائر المالية عمى  الحقيقية األرباحدخؿ 
بالسماح لتسديد ىذه المبالغ مع التحفظ، مع الحؽ لمشركة لمشركة اإلذف  وقد قضت المحكمة 2006و

 .أعالهباسترداد ىذه المبالغ عند صدور حكـ قضائي مبـر بإبطاؿ ضبط االستعالـ الضريبي المذكور 
س الدولة لمنظر بأساس الدعوى وبعد عدة في مجم اإلداريوأعيد ممؼ الدعوى لمحكمة القضاء 

الخبرات المطموبة واطالع المحكمة عمى وثائؽ الدعوى وأقواؿ الطرفيف ودفوعيما  إجراءجمسات وبعد 
والخبرة الفنية األحادية والثالثية الجارية بالدعوى وجدت أف ىذه الخبرات جاءت عمى أساس قانوني 
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يو الخبرة، األمر الذي يتعيف عميو الحكـ وفؽ ما انتيت ما قامت عم إلىالمحكمة  اطمأنتسميـ وقد 
الخبرة واتخاذه أساسا لمحكـ والسيما في ضوء امتناع الييئة العامة لمضرائب والرسوـ مف تقديـ  إليو

براز المدعى عمييا أي الييئة العامة  اإلدارةالبيانات التي طمبتيا الخبرة الحسابية وعدـ تعقيب  وا 
د بو الخبراء مف امتناع الييئة العامة عف تقديـ البيانات المطموبة ومف حيث أنو لمضرائب عمى ما أفا

وفي ضوء ما سمؼ بيانو أصبحت الدعوى قائمة عمى مؤيداتيا القانونية السميمة وجديرة بالقبوؿ 
في مجمس الدولة بتاريخ  اإلداريموضوعا ولكؿ ىذه األسباب، حكمت محكمة القضاء 

وى حيث قبمت طمبات الشركة والطمبات العارضة شكال وقبمت الدعوى بأساس الدع 09/20/0225
عالفموضوعا والطمبات العارضة   انعداـ محضر الضبط المنظـ مف قبؿ االستعالـ الضريبي رقـ  وا 

لغاء كافة  8/2/2013/ تاريخ 2/  اإلدارةالصادرة عف  اإلنذاراتلكؿ ما يترتب عميو مف آثار ونتائج وا 
المحافظات عمى الضبط في ييئة العامة لمضرائب ممثمة بمديريات المالية المدعى عميو أي ال
المدعى عمييا بإعادة جميع المبالغ المسددة مف قبؿ الشركة لقاء الضبط  اإلدارةالمذكور، وكذلؾ إلزاـ 

 المذكور في حاؿ تـ دفعيا فعال .
ييف بتقديـ الدفوع واإليضاحات ونتيجة المتابعة الحثيثة مف إدارة الشركة وذلؾ عبر وكالئيا القانون

ووجيات النظر القانونية بأف الشركة تمسؾ قيودًا حسابية منتظمة وتظير وضعيا المالي بصورة 
حقيقية وتسدد الضرائب المترتبة عمييا بانتظاـ وممتزمة بتقديـ بياناتيا المالية السنوية ضمف الميؿ 

مة ودراسة ممؼ الدعوى مف كافة الجوانب وهلل القانونية وبعد تكميؼ الخبرات الفنية مف قبؿ المحك
الحمد وصمت ىيئة المحكمة إلى قناعة بأف ضبط االستعالـ الضريبي الذي نظـ بحؽ الشركة كانت 

رفضت المحكمة اإلدارية العميا  19/7/2017غير مبنية عمى أسس قانونية سميمة ، لذا وفي جمسة 
عامة لمضرائب ومديرية مالية دمشؽ وذلؾ بموجب قرارىا في مجمس الدولة طعف وزارة المالية والييئة ال

في القضية  1252/2وبذلؾ أصبح القرار الصادر عف محكمة القضاء اإلداري رقـ  2/ ط/1240رقـ 
مبرمًا بعد رفض الطعف المقدـ بو بقرار دائرة فحص الطعوف لدى  2015لعاـ  2167ذات الرقـ 

 . 19/7/2017تاريخ  1331أساس  2/ ط /  1240 المحكمة اإلدارية العميا اآلنؼ الذكر رقـ
العميا في مجمس الدولة عمدت  اإلداريةوبعد صدور القرار بالصيغة المبرمة مف المحكمة 

إبالغ الجيات ذات العالقة كؿ مف الييئة العامة لمضرائب والرسـو ومديرية مالية  إلىالشركة 
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الموجو  26/6/2018ص تاريخ /291دمشؽ بأصؿ القرار وذلؾ بموجب كتاب الشركة رقـ 
/ تاريخ 1043لمييئة العامة لمضرائب والرسـو وسجؿ لدى ديواف الييئة تحت رقـ /

، وكذلؾ تـ إعالـ مديرية مالية دمشؽ بنسخة مف أصؿ القرار بموجب كتاب 27/6/2018
، 27/6/2018سجمت لدى الدائرة القانونية بتاريخ  26/6/2018/ص تاريخ 292الشركة رقـ 

لذلؾ تنفذ حاليا كؿ مف مديرية مالية دمشؽ والييئة العامة لمضرائب والرسـو الحكـ  وتبعا
بالغ جميع مديرياتيا ذات العالقة بإلغاء ما ورد في إنذاراتيا لمنشآت الشركة تبعا  الصادر وا 

، وأخيرا وبعد متابعات حثيثة مف ادارة 2013/ لعاـ 1عالـ الضريبي رقـ /لمحضر ضبط االست
 23/3/2021/ تاريخ 792عد عمؿ مضني أصدرت مديرية مالية دمشؽ قرارىا رقـ /الشركة وب

طوت بموجبو قوائـ التحقؽ عمى الشركة ومنشآتيا المنظمة تبعا لضبط االستعالـ الضريبي رقـ 
وبالتالي تـ إلغاء كؿ ما نشأ  2013/ لعاـ 2وكذلؾ الضبط الممحؽ بو رقـ / 2013/ لعاـ 1/

 قا لمقرار القضائي المبـر المذكور أعاله .وتفرع عف ذلؾ الضبط وف
 

وبعد عمؿ ومتابعة دؤوبة ومضنية مف إدارة  المذكوروبعد سنوات مف تاريخ تنظيـ الضبط 
كاف ضمف إطار األنظمة والقوانيف فجاء قرار أنو الشركة لموصوؿ إلى إظيار ما قامت بو 

لي إلغاء كؿ الحقيقة وبالتاالقضاء بأف أنصفت الشركة وأظيرت بأف عمؿ الشركة كانت عيف 
مفاعيؿ الضبط المذكور وبالتالي تنفيذ ىذا القرار مف قبؿ الجيات المختصة المعنية وعمى 

 . 23/3/2021/ تاريخ 792رأسيا مديرية مالية دمشؽ مشكورة وفؽ قرارىا رقـ /
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 الوضع المالي - نياً ثا

 
 ميزانيات الشركة -1

متطمبات وفؽ  إعدادىاكما تـ وفقًا لمقوانيف السورية  0202سنوية لعاـ لقد تـ إعداد الميزانية ال

الميزانية  إعدادالصادرة عف ىيئة األوراؽ واألسواؽ المالية السورية والتي نصت عمى  واإلفصاح اإلرشاد

  IFRS10وبشكؿ خاص المعايير /IFRS/ بما يتطابؽ مع معايير التقارير المالية الدولية

 .  كـلممصادقة عمييا مف قبم IAS27و  IAS1ورقـ  IFERS12و

إعداد ونشر حوؿ  ووفقا لمقوانيف الصادرة الخاصة بييئة األوراؽ واألسواؽ المالية السورية

نقـو بإعداد الميزانية وفقا ألنظمة الشركة المالية قبؿ ذلؾ الميزانية حسب المعايير الدولية عمما بأننا كنا 

أصوال ووفقا لمقوانيف واألنظمة السورية السورية سمطات المختصة والمحاسبية المصادؽ عمييا مف ال

اف ارادت ووجدت مصمحة بذلؾ الشركة مستقبال  لممعايير الدولية ستتمكفحاليًا ولكف بتطبيقنا  المرعية،

بصورة قاطعة مصداقية وشفافية وسمعة محترمة بذلؾ تعطييا و مف تسجيميا في البورصات العالمية، 

 ثمريف السورييف و العرب والدولييف.عند جميع المست

ـ ػى تنظيػباالضافة التقوـ ي سورية ػا لمفخر بأف شركتنا كانت أوؿ شركة فػويشرفنا، وما يدعون

مف  لمقوانيف واألنظمة السورية القرارىا وة ػة الشركميزانيتيا السنوية وكافة قوائميا المالية وفقا ألنظم

بالتوازي بإعداد ت بذلؾ ػات المالية اف رغبػي البورصػالتسجيؿ ف روراتػلض كذلؾ وـػىيئتكـ العامة، تق

ؽ ػيوافف مفتش حسابات الشركة ػالمعدة مة ػت الميزاني. وكانIASميزانية ثانية وفقا لممعايير الدولية 

باالجماع ماعدا  تحفظ مساىـ واحد لممساىميف ة ػحضر الييئة العامياىـ ػألؼ مس أكثر مف ، عمييا 

 تحت كتاب بتوجيو تحفظ بيا اوؿ مرة ىذا المساىـ ، حيث قاـ مفتش حسابات الشركة عمى تقرير 
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، كما ذكرنا سابقًا بتقاريرنا السابقة وزارة االقتصاد والتجارة إلى 07/6/0225تاريخ 5587رقـ

لتدقيؽ حسابات وسجالت وقيود الشركة وتقييميا،  اخر طالبًا تكميؼ مفتش حساباتبالتفصيؿ، كذلؾ 

ليذه الميمة الذي النافذة  واألنظمةنيف امفتش لمحسابات وفقًا لمقو ت وزارة االقتصاد والتجارة بتسمية فقام

خالفًا لتحفظ  تقدـ بتقرير يؤكد عمى صحة بيانات الشركة والميزانية المصدقة والمقدمة لمييئة العامة

تجارة تسمية مفتش لمحسابات مف وزارة االقتصاد والثانية ىذا المساىـ وطمب ولكف عاد ، ىذا المساىـ

الموجو الييا، فكمفت وزارة 08/8/0225تاريخ 7992ة بموجب كتابو رقـ ػآخر لمقياـ بنفس الميم

الذي تقدـ  ،السيد أكـر ميداني ليذه الميمةأحد مدرائيا وكاف ، محساباتل ًا ثانيااالقتصاد والتجارة مفتش

حوؿ نتائج قيامو بتدقيؽ سجالت وقيود  28/20/0225بتقريره الى وزارة االقتصاد والتجارة في 

كما وخالصة تقريره  0227و 0229الشركة وميزانياتيا المصدقة والمقدمة لمييئات العامة لعامي 

الذي ابمغتو وزارة االقتصاد والتجارة لكؿ مف ىذا المساىـ ولمشركة العربية السورية لممنشآت ذكرنا آنفًا 

ي ػسجؿ الكتاب الموجو الينا ف ، وتبمغناه و5/0/0226خ ػريتا 2859/6/2السياحية بكتابيا رقـ 

، وجاء في خالصة كتاب وزارة االقتصاد والتجارة 7/0/0226و تاريخ  /922ـ ػسجالتنا تحت رق

 اآلنؼ الذكر الموجو ليذا المساىـ ولشركتنا حرفيًا، ما يمي: 

 

 لمالي الحقيقي لمشركة "تمثـل المركز ا 11/10/0222"أن الميزانية العمومية الموقوفة في 

 مما يفيد بأن هذه الشكاوى هي لالساءة لمشركة والتعميل لها .
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ضعافًا أ التي تساىـ بياالشركات وقد ازدادت قيمة مساىمات واستثمارات شركتنا المباشرة وفي 

ا أحد بمغ عددىي ػف شركتنا والتػصدرت عاالكتتابات التي ع ػجميفي  مضاعفة عف القيمة المكتتب بيا

/عاما، إذ تبمغ القيمة الفعمية لمساىماتنا واستثماراتنا بالوضػع الراىف 72عشر اكتتابًا منذ إحداثيا قبؿ /

آلخر /، و 62القانوف/ ألحكاـ/ ؿ. س وفقًا 15.315.176.317مبمغ /  11/10/0202بتاريػخ 

مبمغ  ي تساىـ بياالت شركاتالتبمغ مجموع موجودات الشركة مع  اذ 07و 2رقـ  الدوليةالمعايير 

سورية ومف أصؿ ىذه الموجودات مبمغ ليرة  /12310632413434/

 متداولة.ال ياسورية يمثؿ موجودات ليرة /2352232223226/

 مبمغ التي تساىـ بياشركات الو كؿ مف الشركة  ىمباشرة المترتبة عمال المباشرة وغيروتبمغ االلتزامات 

 /ؿ.س1360031723107/ه المبمغ ىناؾ مبمغمف أصؿ ىذ ،/ليرة سورية0311231263101/

مبمػغ  لمساىمي الشركة العربية السورية لممنشآت السياحية . وتبمػغ حقوؽ الممكيةالتزامات متداولة

التي  لمشركاء الذيف يساىموف معيا في ىذه الشركات /ؿ.س وحقػوؽ األقمية00370233073734/

كؿ أساسي مساىمات المحافظات وىي تمثؿ بشؿ.س /7305532033155مبمغ /تساىـ بيا 

/ مف 23/ باإليضاحكما ىو مبيف التي تساىـ بيا الفرعية ومجالس البمديات و وزارة السياحة بالشركات 

 الميزانية العمومية لمشركة.
 

  االحتياطيات-0

ي لقد حدد نظاـ الشركة االساسي وقانوف الشركات ، أسس اقتطاع االحتياطييف اإلجبار 
 واالختياري .
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/ مميوف ليرة 920.522.222قد وصؿ االحتياطي االجباري الى نصؼ الرأسماؿ أي /و 

 / مميوف ليرة سوريػة.605سورية، واالحتياطي االختياري كامؿ رأس الماؿ أي /

 ولما لـ تقـ الشركة بتقدير موجوداتيا الثابتة والمتحركة منذ أكثر مف خمسة عشر عاما .

 0229في عاـ ة الحديثة و لمشفافية في حساباتيا قامت الشركة واحترامًا لممعايير والنظـ الدولي

بتكميؼ ميندسيف خبراء مستقمييف  0227لعاـ  62والقانوف وتنفيذًا الحكاـ نظاميا المحاسبي 

ومف ثـ عرضيا منشات الشركات التي تساىـ بيا لتقييـ  وزارة العدؿالمحاكـ و معتمديف مف قبؿ 

مف قبؿ وزارة المالية، وقد تـ كذلؾ معتمديف آخريف شي حسابات مف قبؿ مفت ى كؿ ذلؾلممصادقة عم

 57تسجيؿ الفروقات الناتجة عف اعادة التقدير ضمف االحتياطي الخاص، المشار إليو في الزمرة 

 02النتائػج، والعائد الحتياطي إعادة التقديػر الزمرة –مف حساب التوزيع  5700حساب مساعد رقـ 

والذي يعتبر جزءًا  ليب لممنياج المحاسبي لمشركة المصدؽ أصوالً مف حساب المطا 0209حساب 

 / منو.27كما جاء في المادة / 2977لعاـ  56مف القانوف 

وبعػػػد وقػػػد قػػػدمت الشػػػركة لػػػوزارة الماليػػػة ومديريػػػة ماليػػػة دمشػػػؽ )مديريػػػة الضػػػرائب( تقيػػػيـ موجوداتيػػػا 

بعػػد موافقػػة الػػوزارة الرسػػـو الشػػركة  سػػددت 0227/ لعػػاـ 62ألحكػػاـ القػػانوف / وفقػػاً الموافقػػة عمييػػا و 

  لوزارة المالية تبعًا لذلؾ. 0222لعاـ ؿ.س / 90.608.257/القانونية البالغة 

ىذا يبمغ ، النستطيع اعادة تقييـ ممتمكات الشركة في ديرالزور وحوراف نظرًا لمظروؼ الحاليةلما كنا و 

  / ؿ.س10317331733472/ غمبم 92/20/0202في التقدير"  إعادةفائض -الخاصاالحتياطي "
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 األرباح المجدولة والمؤجمة التوزيع -1
والتي خصصت مبمغ ثمانيف  2986نيساف 27وفقا لقرارات الييئة العامة الثامنة المنعقدة في

بعد عشر سنوات مف كأرباح استثنائية  عمى المساىميف توزع اضافيةمميوف ليرة سورية كأرباح صافية 

أي اف  ى/ ؿ.س لمسيـ الواحد مف أسيـ اإلصدارات األربعة األول052/ وبواقعتسديد كؿ اصدار 

، ىذا الربح االستثنائي ، اضافة ألرباحو السنوية بعد عشر سنوات مف تسديد كؿ إصداريوزع لكؿ سيـ

مساىـ قبؿ ال المسددة مفكؿ سيـ مف أسيـ الشركة المكتتب بيا و كامؿ قيمة وىذا المبمغ يمثؿ 

 .ـ مف أسيـ الشركة لالكتتاب بذلؾ السي

بحيث يجري توزيعيا بانقضاء عشر سنوات عمى ة ىذه األرباح االستثنائية في حينو جدولتـ وقد 
اضافة لألرباح التي تسدد لو سنويا كأرباح عف السيـ دفع القسط الثاني مف أقساط أسيـ كؿ إصدار، 

يـ ويبقى السيـ بحوزتو تسدد المكتتب بو، ويكوف بذلؾ كؿ مساىـ قد قبض مف الشركة كامؿ قيمة الس
لو أرباح سنوية ثـ يسدد لو ما يعود لكؿ سيـ مف نصيب عند انتياء مدة الشركة المحددة بقانوف 

 احداثيا .
ولقد باشرنا بتوزيع القسائـ العائدة ليذه األرباح االستثنائية عمى المساىميف منذ نياية حزيراف 

 لإلصدار األوؿ. 2989عاـ 
/ ؿ.س لإلصدار 052بتنفيذ ىذا القرار وسددتيا وبواقػع / 2989عاـ ولقد قامت الشركة 
 ،  2997، كما سددت قيمة األسيـ العائدة لإلصدار الثالث عاـ 2990الثاني وذلؾ خالؿ عاـ 

 . 2996العائدة لإلصدار الرابع عاـ االستثنائي األرباح ىذه زعت وو 
 

مة ما سددوه من القيمة االسمية وبذلك تكون الشركة قد سددت لجميع مساهميها كامل قي
األربعة كأرباح استثنائية، إضافة لألرباح السنوية التي تقاضوها، األولية ألسهم هذه اإلصدارات 

مرات القيمة االسمية السهمها، وبذلك أصبح مساهمو الشركة االوائل قد  ستكثر من والتي تبمغ ا
  م كأرباح.قبضوا حوالي عشرة اضعاف قيمة االسهم االسمية لكل سه
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، ناىيؾ عف بقاء األسيـ المكتتب بيا ارباح السيميـ سيستمروف بتقاضيو  المساىموف يستمرو 

 .بحوزتيـ اضافة الزدياد قيمتيا أضعافا مضاعفة منذ االكتتاب حتى اآلف 
بحيث يجري توزيعيا بتواريخ  الشركات التي تساىـ بياكما جدولت األرباح المؤجمة التوزيع لدى    

 بعد تسديد تمؾ الشركات اللتزاماتيا لمغير، آخذة بعيف االعتبار السيولة لدييا. محددة
 

 األرباح المحققة والمؤجمة التوزيع لدى الشركات الفرعية -2
لمشركات التي وفقا ألحكاـ قرارات مجالس اإلدارة والييئات العامة العادية وغير العادية واالستثنائية    

ؿ دفع األرباح المحققة في ىذه الشركات لمساىمييا لحيف تسديد ىذه والقاضية بتأجي تساىـ بيا
كؿ مف ىذه الشركات حتى ذلؾ الحيف، غير، وتجميد األرباح في مالشركات لجميع االلتزامات ل

 وتسديدىا بعد ذلؾ لمساىمي الشركة .
 
  المقترح توزيعهااألرباح  -3

عت الحركة السياحية في سوريا تراج 0222منتصؼ آذارنتيجة الظروؼ الحالية والمستمرة منذ 

 ،مشركةالمحافظات المتواجدة بيا منشآت ل اغمبفي بالكامؿ توقفت  حتى انيابشكؿ ممحوظ وكبير 

 0202اـ ػتحقيؽ ارباح في دورة ع ـ لسياسة الشركة الواعيةػذه الظروؼ العصيبة تػىورغـ 

بالرغـ مف أف القانوف الشركة  بأف عمماً .المدورة رباحألا إلىتضاؼ  /ؿ.س50732513233مبمغ/

وتوجب عمى الشركة  0226صدرت عاـ  وفقًا لقوانيف وانظمةالضرائب والرسوـ  يعفييا، تسدد

مع بتسديدىا الشركة تقوـ لذا بالرغـ مف اعفاءاتيا بموجب قانوف تأسيسيا،  0227تسديدىا منذ عاـ

  .مستقبالً  معفاة منيا حسب قانوف تأسيسيا ونأمؿ استردادىا كونياالتحفظ 
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إف الشركة تأمؿ اف تعود الحركة السياحية لسورية كما كانت في السابؽ وأف تحقؽ أرباحًا مجزية، 

 المدورة: ومع ذلؾ نظرًا لمظروؼ الحالية تقترح الشركة توزيع مايمي مف االرباح

ئدة وىذه ليست فا  0202لعاـ  24القسيمة رقـ لقاء تسميـ % مف القيمة االسمية 05توزيع   - أ

 . وانيا كما سنبيف الحقا تفوؽ الفوائد لألمواؿ المجمدة لدى المصارؼ

% مف قيمة فواتير اإلقامة والطعاـ وأية خدمات أخرى في المنشآت 20منح المساىميف حسـ   - ب

اىـ في ى أف تدفع الحسميات المذكورة لممسعم 0202التي تممكيا و/أو تديرىا الشركة لعاـ 

إدارة  إلىـ الفواتير األصمية ، بعد تقديالمدورة األرباحكذلؾ مف  ،نياية كؿ عاـ دفعة واحدة

% مف القيمة 20الشركة، وعمى أف ال يتجاوز مجموع الحسميات بالنسبة لممساىـ سنويا مبمغ 

عدد كبير مف في السنوات السابقة االسمية اإلجمالية ألسيمو في الشركة . ولقد استفاد 

 المساىميف مف ىذه الحسومات .

مف القيمة االسمية لمسيـ ىي ارباح وليست فوائد وتبقى اكبر مف  السنوية األرباحه النسبة مف وىذ

 المودعة لديو.و لعاممة في القطر لألمواؿ المجمدة مبمغ الفائدة المصرفية التي تقدميا المصارؼ ا

 

ضافة 0202لعاـ  المنوي توزيعيا األرباح، نقترح توزيع كامؿ أعالهالمذكورة  األرباحولتوزيع   وا 

 .رباح المدورةألالرصيد المتبقي ل

 . يرجى االطالع والموافقة

 . 03/1/0201  دمشق في           
 

 رئيس مجمس اإلدارة                
 

 
        

   المهندس الدكتور عثمان عائدي
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 (1) إضافية إيضاحات
ومن مواد هذا  1977/ لعام 56/ تأسست الشركة العربية السورية لممنشآت السياحية بموجب القانون 

 القانون:
 تؤسس شركة مساىمة مغفمة عربية سورية عنوانيا الشركة العربية السورية لممنشآت السياحية. -1المادة 
خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في  إطارتنمية وتنشيط الصناعة السياحية ضمف  إلىتيدؼ الشركة  -2المادة 

 .القطر 
والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعمقة بشركات  األحكاـتسري عمى ىذه الشركة ال  -8المادة 

 .القطاع العاـ ميما بمغت نسبة مساىمة الدولة وجيات القطاع العاـ فييا 
شر مف بمد وقؼ ومنع وحصر وتقييد االستيراد ومف أنظمة القطع واالستيراد المبا أحكاـلمشركة استثناء مف  -9المادة 

 المنشأ .
تعفى أمواؿ الشركة وأرباحيا وتوزيعاتيا وكافة أوجو نشاطيا وعممياتيا مف جميع الضرائب والرسـو ميما  – 10المادة 

كاف نوعيا وطبيعتيا وذلؾ لمسنوات السبع األولى مف تاريخ بدء استثمار كؿ منشاة مف منشاتيا ما لـ تكف 
 . قانونية النافذةتتمتع بميزات أفضؿ بمقتضى النصوص ال

تخضع الشركة فيما لـ يرد عميو نص في ىذا القانوف ألحكاـ قانوف التجارة الصادر بالمرسـو التشريعي  -13المادة 
 .وتعديالتو 1949لعاـ  149رقـ 

  
 مجمس اإلدارة لمشركة العربية السورية لممنشآت السياحية أعضاء

رئيس اإلتحاد الدولي لمفنادؽ  -دارة : دكتوراه دولة باليندسة الميندس الدكتور عثماف عائدي رئيس مجمس اإل – 1
 العربي لمفنادؽ والسياحة . االتحادرئيس منظمة السياحة األوربية المتوسطية  رئيس  -والسياحة 

 عضو مجمس إدارة في عدد مف الشركات السياحية  - نائب رئيس مجمس اإلدارةالسيد محمد نعماف عائدي -2
 عاـ. 25خبرة إدارية في مجاالت الفنادؽ والسياحة منذ أكثر مف جامعات فرنسا  –الدارة بكالوريوس في ا

 -جامعة دمشؽ اإلدارةبكالوريوس في  –السيدة غادة نجمة: عضو مجمس إدارة في عدد مف الشركات السياحية  – 3
  عاـ. 30خبرة إدارية في مجاالت الفنادؽ والسياحة منذ أكثر مف 

وفي  الحكومية وعمؿ مديرا لدى الجيات 1980في اليندسة المدنية منذ عاـ  إجازةكنج :  الميندس عمي موفؽ -4
 /عاما .30القطاع الخاص منذ أكثر مف /

مدير وخبير مالي ومصرفي منذ أكثر مف  1964بكالوريوس تجارة واقتصاد منذ عاـ :  السيد بارسيخ كيوركياف -5
 / عاـ .40/

 ممثؿ وزارة السياحة.الحقوؽ  في إجازةبساـ ماضي:  األستاذ -6
 ممثؿ وزارة السياحة .في االقتصاد  إجازةاسماعيؿ ناصر : األستاذ:  -7

 ل.س . 48000تعويضات أعضاء مجمس اإلدارة : 
 1949بقيت وفقا لما نص عميو قانوف التجارة لعاـ  اإلدارةمجمس  وأعضاءرئيس  إتعابمنذ تأسيس الشركة ولتاريخو 

, عمما بأف التعويضات الخاصة بممثمي اإلدارةؿ.س لرئيس مجمس  12000و  اإلدارة ؿ.س لعضو مجمس 6000 أي
 القطاع الخاص ىي تعويضات مستحقة وغير مسددة منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخو.

% أو أكثر مف أسيـ 5وىي المساىـ الوحيد الذي يممؾ % مف رأس ماؿ الشركة 25عمما بأف وزارة السياحة تساىـ ب 
 .مساىموف مف الشركات التابعة أو الشقيقة في الشركة دوال يوجذ تأسيسيا، الشركة من
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 األوراق الممموكة من األطراف ذات العالقة
 نسبة األسهم الممموكة أعضاء مجمس االدارة االســـم

 %  0.009 رئيس مجمس االدارة الميندس الدكتور عثماف عائدي
 % 09008 ةنائب رئيس مجمس االدار  محمد نعماف العائدي

 % 09004 عضو غادة نجمة
 % 4972 عضو بارسيخ كيوركياف

 % 09009 عضو الميندس عمي موفؽ كنج
 % 25 أعضاء ممثمة بعضويف –وزارة السياحة 

 االدارة التنفيذيــــــــــة
 ال يوجد المدير العاـ الدكتور جوزيؼ نصير
 % 090010 المدير التنفيذي الميندس أنطوف برصة

 % 09005 المدير المالي جالؿ االسطواني محمد
 % 09020 رئيس دائرة األسيـ زبيدة محمد سعيد السيد

 % 090010 االدارية والقانونية شعباف جمو
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 (2) إضافٛت إٚضاحاث
 

 
 انخاسجٙ  مٓالٔيذيٕظفٙ انششكت 

 
 عبوٌ وصٌش انغٍبحت عببمب هجٍكب اعخبر جبيعً يدكخىساِ فً انحمىق يٍ جبيعت بشوكغم فً ب :انذكخـىس جىصٌف َصٍش انًذٚـش انؼاو

عهى حُفٍز عذد يٍ  ببإلششاف: بكبنىسٌىط هُذعت يذٍَت خشٌج جبيعت ديشك لبو : انًهُذط اَطىٌ بشصت  انًذٚش انتُفٛز٘

 / عبو 409خبشة أكثش يٍ / –ونبُبٌ وعىسٌب، يذٌش عبو نعذد يٍ انششكبث  اإليبساثانًشبسٌع انصُبعٍت وانخذيٍت وانغٍبحٍت فً 

انًبنٍت ألكثش يٍ  اإلداسة: يذٌش يبنً نعذد يٍ انفُبدق وانًُشآث انغٍبحٍت خبشة فً : أحًذ جالل اعطـىاًَ انًذٚش انًـانٙ

 9 2007/عبو يذٌش يبنً نهششكت يُز 25/

/ عبو فً 25خبشة أكثش يٍ / 1987بنىسٌىط الخصبد جبيعت ديشك يٍ عبو صبٍذة يحًذ ععٍذ انغٍذ بكسئٛظ دائشة األعٓى : 

 االداسة انًبنٍت وانًحبعبت وانًصبسف9

عضى االححبد  –/ عبو فً االداسة 25شعببٌ جًى اداسة أعًبل ودساعبث لبَىٍَت خبشة أكثش يٍ /انشؤٌٔ االداسٚت ٔانمإََٛت : 

 انعشبً نهفُبدق وانغٍبحت ويمشسهب انعبو 9

 ل9ط شهشٌب9ً 682 600 ٍ :انؼهٛا ٔانًٕظفٍٛ انتُفٛزٚٛ اإلداسةيجًٕع سٔاتب ٔتؼٕٚضاث 

 يىظف 9 865: ػذد يٕظفٙ انششكت 

ٌعًهىٌ فً انششكبث انفُذلٍت انخً حغبهى بهب انششكت انعشبٍت انغىسٌت نهًُشآث انغٍبحٍت وهً عببسة عٍ عبع ششكبث فُذلٍت 

ث حخصصٍت وانعذد فً يطبس ديشك انذونً إضبفت إنى ثالد ششكب انكٍخشٌُغإضبفت إنى فُذق لصش صَىبٍب فً حذيش ويُشؤة 

 :يىظف يىصعىٌ عهى انفئبث انخبنٍت  865اإلجًبنً انببنغ 

 انؼذد انمغى
 184 وانغبئمٍٍ وانًشكض انصحً اإلداسي

 35 انًبٍعبث وانخغىٌك

 317 انًطببخ وانًطبعى

 312 انعُبٌت واالعخمببل وانًصبغت

 111 انصٍبَت وانًهُذعٍٍ

 865 انًجًٕع

 55 ٍتحًهت انشهبداث انجبيع  

 985 يعبهذ فُذلٍت ويعبهذ يخىعطت

 

شكاث اٌ أػذاد انًٕظفٍٛ انٕاسدة فٙ انجذٔل تًثم يٕظفٙ انششكت ٔانششكاث األخشٖ انتٙ تغاْى بٓا ْٔزِ انششكاث ْٙ ػباسة ػٍ ششكاث فُذلٛت ٔش

 .ْٛكم تُظًٛٙ نهششكت  إدساج انصؼبتختهف أَشطتٓا ٔتمغًٛاتٓا انٕظٛفٛت ٔػهّٛ فئَّ يٍ  تخصصٛت

 وانششكت حخبع عٍبعت انخؤهٍم وانخذسٌب انًغخًش نكىادسهب وحهخضو بًعبٌٍش انخذيت انعبنًٍت نهفُبدق راث انغىٌت انذونٍت 

 ل9ط عُىٌب9ً 195009000وٌخمبضى حعىٌضب يبنٍب بًبهغ  يجذ انذٌٍ شهىاٌ: انغٍذ يذلك حغاباث انششكت 
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 (3إضافٛت ) إٚضاحاث

 
 

نخغائش انًحممت ٔاألسباح انًٕصػت ٔصافٙ حمٕق انغهغهت انضيُٛت نألسباح ٔا
 انًغاًٍْٛ

 
 
 

 

  ،ٔفما نزنك الًٚكٍ َظشا نألٔضاع فئٌ انششكت ٔششكاتٓا انتٙ تغاْى بٓا تؼتًذ ػهٗ انغٕق انًحهٙ فمظ ٔرنك نتؤثش حشكت انغٛاحت انخاسجٛت بانظشٔف انحانٛت ٔ

 ٙ ٔانششكت التؼتًذ ػهٗ أ٘ يٕسد سئٛغٙ أٔ صبٌٕ سئٛغٙ ٔالٕٚجذ أ٘ ػمذ بٍٛ انششكت ٔأ٘ يٍ انششكاث انتٙ تغاْى بٓا .تحذٚذ حصت انششكت فٙ انغٕق انًحه

 صفماث يغ أطشاف راث ػاللت ٔأٌ كافت انؼًهٛاث يغ األطشاف راث انؼاللت تى  ذال ٕٚجٕٚجذ أ٘ ػًهٛاث يتكشسة نٓا أثش يانٙ ػهٗ انششكت ٔكزنك  يغ انتُّٕٚ بؤَّ ال

 ػُٓا ضًٍ انمٕائى انًانٛت انًٕحذة نهششكت . اإلفصاح

 . ٔتًاسط انششكت يغؤٔنٛتٓا االجتًاػٛت ػٍ طشٚك تذسٚب خشٚجٙ انًؼاْذ ٔانًذاسط انفُذلٛت نذٖ يُشآث انششكت 

 

 62 500 000وعذد األوساق انًبنٍت انًصذسة يهٍىٌ ل9ط  625 000 000أٌ سأط يبل انششكت هًب ع

وأٌ انششكت انعشبٍت انغىسٌت نهًُشآث عهى عبدي  12 500 000عهى يًخبص و  50 000 000يىصعت عهى 

اعخثُبئٍت نكم يٍ  سببحبأ% عُىٌبً ثى لذيج 10حمم عٍ  ال سببحألببانغٍبحٍت يُز انخؤعٍظ لبيج بخىصٌع َغبت 

 اإلصذاساثوبًب ٌغبوي ثًٍ عهى انششكت بعذ عششة عُىاث يٍ هزِ  األونى األسبعانششكت  إصذاساث

وعخىصع انششكت أسببح   2011ونغبٌت  1990% يٍ سأط انًبل كؤسببح يُز عبو 25ولبيج بخىصٌع  ألسبعتا

 9% 25بُغبت  2020عٍ انذوسة انًبنٍت 

لبيج بخىصٌع َغبت يٍ األسببح عُىٌب  1989وحخى عبو  1977يع انعهى أٌ انششكت يُز انخؤعٍظ فً عبو 

 .%20% و10يببٍٍ 

 انبٛاٌ 2116 2117 2018 2019 2121

 األسباح انًحممت 25195409278 52490409585 530.691.778 728.018.309 729.071.055

 اإلسباح انًٕصػت 9397509000 9397509000 93.750.000 156.250.000 156.250.000

صافٙ حمٕق  20990897089229 21933899989814 21.775.940.592 22.347.708.901 22.92.0529.956
 انًغاًٍْٛ
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 (4إٚضاحاث إضافٛت )
 

 اإلدارةجان المنبثقة عن مجمس الم

 لجنة التدقيق : -1

 أعضاء المجنة :
 الميندس الدكتور عثماف عائدي  -

 محمد نعماف عائديالسيد  -

 السيد بارسيخ كيوركياف -

 مهامها :
متابعة مدى تقيد الشركة بالتعميمات واألنظمة المرعية اإلجراء مف قبؿ الييئة وااللتزاـ بقانوف  -

 ات واألنظمة والقرارات الصادرة بموجب ىذا القانوف .األوراؽ المالية والتعميم

متابعة الصفقات والعقود التي تبرميا الشركة مع األطراؼ ذوي العالقة لمتأكد مف عدـ وجود  -
 تضارب في المصالح في ىذه الصفقات .

يف بما في ذلؾ االستقاللية في يضماف استقاللية كؿ مف المدققيف الداخمييف والمدققيف الخارج -
 موارد .ال

 ؿ والتدريب المستمر لعناصر قسـ التدقيؽ الداخمي .يضماف التأى -

 االشراؼ عمى أعماؿ تطوير وتحديث أنظمة الرقابة الداخمية ومعايير تقييـ االداء. -

التأكد مف أف الشركة تحتـر حقوؽ أصحاب المصالح التي ترعاىا قوانيف العمؿ والشركات والعقود  -
لمصالح بالحصوؿ عمى تعويضات مناسبة عف أية خسائر قد وتأميف الفرصة ألصحاب ىذه ا

 تمحؽ بيـ بنتيجة االخالؿ بأي مف حقوقيـ. .

 بأية مياـ أخرى قد يكمفيا بيا مجمس االدارة توفر الكفاءة والوقت الالـز لدييا .القياـ  -

 االشراؼ عمى أعماؿ قسـ التدقيؽ الداخمي والتنسيؽ مع المدقؽ الخارجي . -
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 ط االستراتيجي :لجنة التخطي -2

 أعضاء المجنة :
 الميندس الدكتور عثماف عائدي  -

 السيدة غادة نجمة -

 : مهامها
لمجنة الموافقة عمى االستراتيجية األساسية لمشركة وتوفير الدعـ مف أىـ الوظائؼ المسندة الى ىذه ا

 لإلدارة في تطبيؽ ىذه االستراتيجية ويشمؿ ىذا اإلجراء المياـ التالي :
 خططات إعداد الم 

  متابعة تنفيذ المخططات وتقييميا 

 لجنة التنظيم واالدارة : -3

 أعضاء المجنة :
 الميندس الدكتور عثماف عائدي  -

 محمد نعماف عائديالسيد  -

 : مهامها
 تشمؿ أنشطة لجنة التنظيـ واالدارة المياـ التالية :

 فييا . واإلبالغرسـ الييكمية التنظيمية لممؤسسة وتحديد خطوط التواصؿ  -

عدادلموظائؼ األساسية  والمسؤولياتتحديد الصالحيات  -  الوصؼ الوظيفي لكؿ منيا . وا 

 الفعمية .الموازنات وتقارير تحميؿ الفروقات ما بيف الموازنة والنتائج  إعدادمتابعة أعماؿ  -

مف خالؿ  إدارتياالشركة بشكؿ عاـ لتقييـ حسف أيضا مراقبة أداء  واإلدارةمف مياـ لجنة التنظيـ  -
، كما تراقب المجنة االلتزاـ بتطبيؽ الضوابط إعدادىاعمى  اإلدارةتقارير الدورية التي تتفؽ مع ال

 واألنظمة مف قبؿ العامميف في الشركة .

تراقب المجنة أداء المدراء الرئيسييف وتقييـ ىذا األداء وليا أف ترفع توصياتيا الى المجمس باستبداؿ  -
 المدير التنفيذي اذا دعت الحاجة .
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 (5إٚضاحاث إضافٛت )
 

 

 والشفافية اإلفصاحالبنود الخاصة بنظام 
 

 ال نعم الفقػػرة الرقم
درجة االعتماد عمى مورديف محدديف و/أو عمالء رئيسييف )محميًا و  7

خارجيًا( في حاؿ كوف ذلؾ يشكؿ عشرة في المائة فأكثر مف إجمالي 
 .المشتريات و/ أو المبيعات أو اإليرادات عمى التوالي

  
 ال

رة أو  8 وصؼ ألي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بيا الشركة الم صد 
أي مف منتجاتيا بموجب القوانيف واألنظمة أو غيرىا مع اإلشارة إلى 
الفترة التي يسري عمييا ذلؾ، مع ذكر أي براءات اختراع أو حقوؽ 

رة.  امتياز تـّ الحصوؿ عمييا مف قبؿ الشركة الم صد 

 ال 

ألي قرار صادر عف الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرىا،  ممخص 9
رة أو منتجاتيا أو قدرتيا  لو أثر مادي عمى عمؿ الشركة الم صد 

 التنافسية.

 ال 

األثر المالي لمعمميات ذات الطبيعة غير الم تكررة التي حدثت خالؿ  14
رة.  السنة المالية وال تدخؿ ضمف النشاط الرئيسي لمشركة الم صد 

 ال 

التطورات المستقبمية العامة بما في ذلؾ أي توسعات أو مشروعات  17
رة لسنة قادمة عمى األقؿ  جديدة، والخطة المستقبمية لمشركة الم صد 

رة لنتائج أعماليا.  وتوقعات مجمس إدارة الشركة الم صد 

 ال 

رة والمم 19 رة مف قبؿ الشركة الم صد  موكة بياف بعدد األوراؽ المالية الم صد 
مف قبؿ أي مف األطراؼ ذوي العالقة، كّؿ ذلؾ مقارنًة مع السنة 

 السابقة.

 ال 

رة نتائج التقييـ السنوي لفعالية إجراءات الرقابة الداخمية لمشركة  23 الم صد 
رة والتحسينات التي تخطط الشركة  إدخاليا عمى أنظمة الم صد 

جراءات الرقابة الداخمية في السنة التالية .  وا 

 ال 
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بياف باألنشطة المتعّمقة بالمساىمة في المسؤولية االجتماعية، بما فييا  21
رة خالؿ  المبالغ المدفوعة والتبرعات والمنح التي تحممتيا الشركة الم صد 

 السنة المالية.

 ال 

إذا كاف تقرير مدقؽ الحسابات يتضمف تحفظات عمى البيانات المالية  24
رة السنوية، يجب أف يوضح عمى تق رير مجمس إدارة الشركة الم صد 

 طبيعة تمؾ التحفظات وأسبابيا وأي معمومات متعمقة بيا.

 ال 

رة مف أي جية رقابية  25 أي عقوبة أو جزاء مفروض عمى الشركة الم صد 
 أو تنظيمية أو قضائية إذا كاف ليا تأثير جوىري.

 ال 
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2020 2019 

1,133,466,316 951,821,304 

(469,803,581) (21 OJ 15,060) 

66],662,735 741,506,244 

149,425,494 207,952,606 

81,549,282 81,549,282 

3,522,006 177,190,333 

4,727,367 4,169,333 

571,219,957 547,515,964 
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1,563,283,011 1,240,076,931 
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