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٤

السادة مساهمي شركة اسمنت البادية المساهمة المغفلة األفاضل
السادة ممثلي الجهات الرسمية المحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

بدايًة يسعدني أن أرحب بكم باسمي واسم أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعنا السنوي للهيئة العامة 
اإلنتاج  بدء  البادية منذ  السادسة من مسيرة شركة اسمنت  السنة  انقضاء  للمساهمين وذلك مع 
خالل  واجهتها  التي  الصعبة  الظروف  من  بالرغم  االستمرار  من  خاللها  الشركة  استطاعت  والتي 
السنوات المنصرمة نتيجة لألزمة التي تمر بها البالد آملين من الله أن يكون هذا العام عام خير وأمان 
على سوريا متحلين بالثقة والتفاؤل بالمستقبل الواعد لشركة اسمنت البادية في مساهمتها الفاعلة 

في دعم عجلة االقتصاد الوطني.

نشكر حضوركم الكريم لتلبية الدعوة واطالعكم على التقرير السنوي للشركة متضمنًا النتائج المالية 
والبيانات الختامية للعام ٢٠١6 وباقي البنود المدرجة على جدول أعمال هذا االجتماع والمعروضة على 

حضراتكم للمصادقة عليها. 

السادة األكارم،
عانت شركة اسمنت البادية خالل سنوات األزمة من العديد من الصعوبات والمعوقات والتوقفات 
التي كان لها منعكسات سلبية جمة على مختلف أنشطة الشركة التشغيلية واالقتصادية واللوجستية 

وعلى العاملين، نظرًا لألسباب التالية:
البادية والمناطق المحيطة به والطرق  التي تعرض لها مصنع اسمنت  القاهرة  الظروف األمنية   -
المؤدية إليه والتي نتج عنها اعتداءات متكررة من قبل المجموعات المسلحة أدت لخسائر جسيمة. 
استجرار  انخفض  حيث  المحلية،  األسواق  في  اإلسمنت  مادة  على  للطلب  الشديد  االنخفاض   -
اإلسمنت إلى ما دون الـ 3٠% من مستويات الطلب الذي كان عليه في العام ٢٠١١، إضافة إلى تعذر 

إمكانية التصدير.
ازدياد العرض على الطلب لمادة اإلسمنت حتم على الشركة االلتزام بأسعار المبيع المعتمدة من   -

قبل المؤسسة العامة لالسمنت على الرغم من:
١. فارق الكلفة للطاقة والكهرباء على شركتنا نظرًا لعدم توفر الدعم المتاح لشركات القطاع العام. 

ارتفاع الكلف المترتبة على األعباء األمنية بالمقارنة مع معامل شركات القطاع العام المتواجدة في   .٢
مناطق آمنة. 

المرتبطة بأسعار  المواد  المحلية الرتفاع تكاليف  عدم مواكبة أسعار مبيع اإلسمنت في السوق   .3
صرف العملة وعدم مقاربتها لهوامش الربح المتاحة ألسعار المبيع في دول الجوار.

المواد  واستقرار كلف بعض  عالميًا  النفطية  المشتقات  أسعار  انخفاض  االعتبار  بعين  األخذ  مع   -
األولية بالعمالت األجنبية إال أن تكاليف اإلنتاج ارتفعت بشكل حاد بالليرة السورية، هذا باإلضافة 
البالغة  واآلثار  اللوجستية  والخدمات  النقل  مصاعب  على  المترتبة  لألعباء  نتيجة  الكلف  الرتفاع 

للعقوبات االقتصادية المفروضة على سوريا.
تمكنت الشركة بناًء على االستراتيجية التي اعتمدها مجلس اإلدارة خالل العام ٢٠١6، رغم الصعوبات 
أصول  على  والحفاظ  اإلنتاجية  العملية  في  االستمرار  من  المتكررة،  والتوقفات  الكبيرة  والمشاق 
ونتيجة  الله  من  بتوفيق  وذلك  الشامات  أبو  منطقة  في  في مصنعها  اإلنتاجي  الخط  وتأسيسات 
والذي  السورية  الوطنية  والخبرات  الكوادر  من  بأنه  نفخر  الذي  العمل  فريق  من  المبذولة  للجهود 
استطاع التغلب على مختلف الصعوبات وتطوير أساليب وطرق معالجتها بما يتناسب مع الظروف 
الراهنة في سبيل ضمان استمرار واستدامة الشركة والحفاظ على المكانة المرموقة والسمعة الطيبة 

والمحافظة على األصول والممتلكات وأمن وسالمة كافة العاملين.
نبين فيما يلي خالصة ما حققته الشركة خالل العام المنصرم ٢٠١6 وعلى كافة األصعدة:

على الصعيد األمني 
تعرضت منطقة المصنع لظروف أمنية قاهرة واعتداءات والتي كان أشدها الهجوم االرهابي المسلح 
على المصنع بتاريخ ٢٠١6/٤/٥ والذي كان من نتائجه تكبد الشركة لخسائر بشرية باستشهاد أربعة من 
خيرة كوادرها ولخسائر مادية جسيمة، باإلضافة إلى توقف الخط اإلنتاجي ومبيعات اإلسمنت للسوق 
المحلية. هذا وقد بلغت الخسائر االجمالية التقديرية للسرقات واألضرار التي تم اإلفصاح عنها في 

تقرير الربع الثالث من العام بحدود /٤9٠/ مليون ليرة سورية* حسب القيمة الدفترية لبنود المواد.

استطاع الفريق الفني في المصنع وبجهود ذاتية بتنفيذ كافة االصالحات والصيانات الالزمة للنقاط 
المتضررة نتيجة أعمال التخريب في الخط االنتاجي وتعويض المواد والتجهيزات المسروقة من أجل 
معاودة تشغيل المنشأة واالستمرار باإلنتاج والتسويق لمادة اإلسمنت حيث نجحت الشركة بالبدء 
تم  كما   ٢٠١6/٥/٢٢ تاريخ  من  اعتبارًا  المحلية  السوق  إلى  اإلسمنت  وبيع  وتعبئة  الطحن  بعمليات 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

* يرجى مراجعة فقرة » األثر المالي للعمليات ذات الطبيعة غير المتكررة« في الصفحة رقم 37.
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تشغيل الفرن وكامل الخط االنتاجي بعد أن استكملت عمليات االصالح والصيانة وتأمين مستلزمات 
االنتاج اعتبارًا من ٢٠١6/٨/٢٨ ونود اإلشارة هنا بأن كافة المعدات الرئيسية وكذلك أصول المنشأة 

سليمة ولم تتعرض لإليذاء بما يعيق القدرة على االستمرار.

على صعيد خطط االنتاج والمبيعات
قام فريق العمل في المصنع بتنفيذ العديد من االصالحات والصيانات والعمرات بجهود ذاتية من 
خالل كوادر الشركة تماشيًا مع خطة االنتاج والمبيعات التي وضعتها الشركة لتشغيل الفرن وإنتاج 
الكلنكر وطحن ومبيع اإلسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلية بما يتناسب مع مستويات الطلب 

المنخفضة على هذه المادة.

كما حافظت الشركة على مكانتها المرموقة في السوق المحلية من خالل تسويق منتجاتها بأعلى 
المواصفات الفنية وشروط الجودة حيث بلغت كميات اإلسمنت المباعة خالل هذا العام /٤97.3١6/ 
والمنطقة  وريفها  دمشق  محافظتي  في  رئيسي  بشكل  وزعت   %79 قدره  تنفيذ  بمعدل  طن  ألف 

الجنوبية والوسطى والساحلية.

على الصعيد المالي واإلداري
الشامل مبلغًا  والدخل  والخسائر  األرباح  لبيان  ٢٠١6 وفقًا  العام  الشركة خالل  إيرادات  بلغت صافي 
وقدره ١3.9 مليار ل.س بزيادة ٥3% مقارنة بالعام ٢٠١٥ وذلك نتيجة لزيادة أسعار مادة اإلسمنت في 
السوق المحلية والتي ترافقت مع ارتفاع كبير للكلف بالليرة السورية وخاصة في كلف الوقود بأنواعه 

والمواد األولية وقطع الغيار والخدمات اللوجستية. 
حققت الشركة أرباحًا صافية للعام ٢٠١6 تقدر بحوالي ٢66 مليون ل.س، بعد استبعاد خسائر فروقات 
التزامات التشغيل  الذاتية تغطية كافة  أسعار الصرف غير المحققة، واستطاعت من خالل مواردها 
والكلف الثابتة وتسديد مختلف الرسوم والضرائب واشتراكات التأمينات االجتماعية بكامل الشفافية 
لصالح الجهات الرسمية. كما تمكنت من الوفاء بالتزامات المصارف للقروض بالليرة السورية، أما 
التزامات القروض بالعمالت األجنبية فتم االستعانة بكبار المساهمين لتقديم الدعم الالزم لعمليات 
السداد أو الجدولة. كما تم توجيه الفوائض المالية – عند توفرها - لبناء مخازين المواد األولية والوقود.

على صعيد األمن الصناعي والسالمة المهنية والبيئية والمسؤولية االجتماعية
بالرغم من الظروف االستثنائية واآلثار األليمة التي أدت لخسائر في األرواح نتيجة للهجوم المسلح 
في شهر نيسان الماضي فقد استمرت الشركة في االلتزام بمعايير األمن الصناعي والسالمة المهنية 
والبيئية المطّبقة فيها منذ التأسيس ومراجعتها وتطويرها بشكل دائم للحد من األثر البيئي والحفاظ 
على سالمة كافة العاملين من موظفين وعمال مقاولين وزوار. علمًا بأنه لم يتعرض أي من العاملين 
لما يؤدي إلى الوفاة أو العجز الدائم خالل العام ٢٠١6 ألسباب تتعلق بالسالمة المهنية. كما قامت 
مختلفة خالل  مجتمعية  خدمات  بتقديم  االجتماعية  بمبدأ مسؤوليتها  التزامها  من  انطالقًا  الشركة 

العام ٢٠١6. 

قبل مفتش  عليها من  والمصادق  المالية  البيانات  البادية صحة  اسمنت  إدارة شركة  يؤكد مجلس 
الحسابات، ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في هذا التقرير، كما يؤكد المجلس التزامه 
بتوفير نظام رقابة فّعال في الشركة. وتجدد إدارة الشركة التزامها بتطبيق سياسة إدارة مخاطر فّعالة 

وذلك للسعي إلى الحد من المخاطر التي قد تعيق العمل خالل السنة المالية المقبلة. 

وفي الختام، نسأل الله العلي القدير أن يحمي سوريا ويحفظ شعبها من كل مكروه وأن يعم األمن 
واالستقرار في القريب العاجل. ونودُّ أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى السادة المساهمين وكافة الجهات 
الرسمية التي ساهمت في دعم مسيرة شركة اسمنت البادية وللجهود المبذولة من قبل إدارة وفريق 
مع  المتميزة  العالقات  نثّمن  كما  الشركة،  واستدامة  استقرار  لضمان  الحثيث  لسعيهم  العاملين 
كافة العمالء والموردين والمقاولين. كلنا أمل وتفاؤل بالمستقبل الواعد لشركة اسمنت البادية في 

مساهمتها في دعم عجلة االقتصاد الوطني وصواًل إلى مرحلة إعادة اإلعمار بإذن الله تعالى.

الدكتور عماد المهيدب 
رئيس مجلس اإلدارة



مهمتنا



من أجل عمالئنا
تحقيق أعلى مستويات الجودة للمنتج والخدمات، وضمان رضا العمالء في مختلف مجاالت عملنا

من أجل مجتمعنا
أن نكون من أفضل الشركات الوطنية وأن نؤدي أعمالنا بطريقة مسؤولة بما يتماشى مع أولوياتنا االجتماعية والبيئية من خالل حماية 

بيئتنا وتوفير فرص اقتصادية عادلة وتأمين بيئة عمل آمنة ودعم وتطوير مجتمعنا واستدامة موارده

من أجل مساهمينا
أن يحظى مساهمونا على عائدات مجزية من خالل مواصلتنا للنمو واغتنام الفرص المالئمة

من أجل موظفينا
أن نعمل دومًا على إثراء حياتهم ودعم إمكانياتهم على الصعيدين المهني والشخصي مع توفير دخل عادل وخلق فرص للتطور والتقدم 

في العمل

من أجل موردينا
أن نبقى العميل المفضل لموردينا من خالل احترام االتفاقيات واستدامة العمل معهم بشكل مثمر، عبر توفير فرص متساوية لجميع 

الموردين واحترام االتفاقيات وتحقيق المنفعة المتبادلة

تحقيق المنفعة والنمو المستدام لعمالء شركة اسمنت البادية ومساهميها والعاملين فيها 

وللمجتمع من خالل االلتزام بتوفير الدعم الالزم واستمرارية االرتقاء بجودة المنتجات والخدمات
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١٠

يتألف مجلس إدارة شركة اسمنت البادية من سبعة أعضاء وفقًا لما حدده النظام األساسي للشركة، يتم انتخابهم وإقرار تعيينهم خالل اجتماع الهيئة العامة، تم في ١٨ نيسان ٢٠١6 انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الثالثة والتي 
ستنتهي في العام ٢٠٢٠. ندرج لكم فيما يلي نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت البادية:

نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة

الدكتور عماد عبد القادر المهيدب
رئيس مجلس اإلدارة  •

مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  عماد  الدكتور  يشغل 
كما  للمقاوالت.  المهيدب  شركة  إدارة  مجلس  ورئيس  المهيدب 
الشركات  من  العديد  إدارة  مجالس  في  المناصب  من  عددًا  يتقلد 
الصناعية والتجارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها كشركة 
الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )ميبكو(، وشركة تجميع وتدوير 
مصدر  ومجموعة  لألعالف،  المتحدة  والشركة  )واسكو(،  المخلفات 
مونتي  ودل  المتحدة،  التعدينية  االستثمارات  وشركة  البناء،  لمواد 

السعودية وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.

التجارة من جامعة الملك  الدكتور عماد حائز على شهادة بكالوريوس 
جامعة  من  الفخرية  الدكتوراه  شهادة  ومنح   ١979 العام  في  سعود 

لشبونة – البرتغال- في العام ٢٠١3.

الدكتور فؤاد فهد الصالح
نائب رئيس مجلس اإلدارة  •

رئيس اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة   •

يشغل الدكتور فؤاد حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في مجموعة المهيدب السعودية. كما وأنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة 
لعدة شركات صناعية وتجارية كشركة بناء القابضة، وصناعات التعدين المتحدة، وبوان القابضة، وشركة اسمنت المنطقة الشمالية.

عمل الدكتور فؤاد لمدة ١٠ أعوام مديرًا إلحدى شركات مجموعة المهيدب في قطاع الصناعات، كما عمل بروفسورًا مشاركًا 
ومساعدًا في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية لمدة ١٥ عامًا وأستاذًا محاضرًا في كلية 

الهندسة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن من العام ١97٨ وحتى العام ١9٨3.  

١9٨3، وشهادة  العام  في  كولورادو  جامعة  المياه من  وموارد  الهيدروليكيات  في  الدكتوراه  على شهادة  حائز  فؤاد  الدكتور 
الماجستير في الهندسة المدنية البحرية من جامعة مانشستر في العام ١97٤ في بريطانيا، وشهادة البكالوريوس في الهندسة 

المدنية من جامعة البصرة في العام ١969 في العراق.
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١١

المهندس برونو كاريه*
عضو اللجنة التنفيذية في مجلس اإلدارة   •

ايتالسيمنتي في فرنسا  أنشطة شركة  ليتولى مسؤولية  العام ٢٠٠٤،  ايتالسيمنتي في  إلى شركة  برونو  المهندس  انضم 
وبلجيكا والتي تشمل اإلسمنت والخرسانة الجاهزة. شغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية صناعة اإلسمنت الفرنسي من 
العام ٢٠٠٨ وحتى العام ٢٠١١ ليعين أخيرًا بمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة السويس لإلسمنت في مصر وبمنصب مدير 
منطقة الشرق األوسط في مجموعة ايتالسيمنتي، إضافة إلى كونه نائب رئيس مجلس اإلدارة في غرفة اإلسمنت في اتحاد 

الصناعات المصرية منذ العام ٢٠١3.

 »HEC« الماجستير من مجموعة باريس ودرجة  المركزية في  الجامعة  الهندسة من  المهندس برونو حائز على شهادة في 
»الجامعة التجارية للدراسات العليا«.

المهندس رائد ابراهيم المديهيم
والتعويضات  المكافآت  بشؤون  والمكلف  التنفيذية  اللجنة  عضو   •

في مجلس اإلدارة

لديه خبرة هندسية وإدارية ألكثر من ٢٥ عامًا حيث شغل المهندس رائد 
عدة مناصب إدارية في قطاعات متنوعة منها الطاقة والمياه وتجارة 
تجارة  بشكل خاص في قطاع  خبرته  تركزت  كما  البناء  مواد  وصناعة 
وصناعة الحديد واإلسمنت، يشارك في عضوية مجالس إدارة العديد 

من الشركات الصناعية والتجارية.

الكهربائية من جامعة  الهندسة  رائد حائز على ماجستير في  المهندس 
الملك سعود في الرياض في العام ١99٢.

تم اعتبارًا من تاريخ ١7 تشرين األول ٢٠١6 تعديل اسم الشخص الممثل عن شركة ميناف اس أي اس في عضوية مجلس إدارة الشركة ليصبح المهندس هاكان غوردال بداًل   *
من المهندس برونو كاريه.
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المهندس محمد عبد العزيز العقيل 
عضو مجلس اإلدارة المكلف بشؤون التدقيق الداخلي   •

أمضى المهندس محمد عبد العزيز ١٢ عامًا في شركة الفوزان القابضة حيث تقلد 
العديد من المناصب اإلدارية والتنفيذية، يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي 
صندوق  في  لالئتمان  مستشارًا  ُعّين  القابضة،  الفوزان  شركة  في  للعمليات 
التنمية الصناعية السعودي في العام ٢٠٠3، باإلضافة إلى كونه عضو مجلس 
إدارة في العديد من الشركات منها شركة الفارابي للبتروكيماويات وشركة مداد 

القابضة وشركة أموال العالمية وشركة نساج للتطوير العقاري.

هندسة  في  علوم  بكالوريوس  شهادة  على  حائز  العزيز  عبد  محمد  المهندس 
النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في السعودية في العام ١99٢.

المهندس هاكان غوردال*
عضو اللجنة التنفيذية في مجلس اإلدارة  •

لديه خبرة هندسية وإدارية ألكثر من ٢٤ عامًا حيث شغل المهندس هاكان عدة مناصب إدارية في العديد من شركات 
اإلسمنت في تركيا كشركة »جاناكالي سيمنت« وشركة »أكشانسا« وشركة »سابانجي«.

كما ُكلف المهندس هاكان في بداية العام ٢٠١6 بتسيير أعمال شركة »هيدال بورغ« لإلسمنت في منطقة الحوض 
الشرقي للبحر األبيض المتوسط وافريقيا، ويشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في مجلس المديرين في شركة 

»هيدال بورغ« لإلسمنت.

المهندس هاكان حائز على شهادة في الهندسة الميكانيكية من جامعة يلديز في تركيا وحائز على درجة الماجستير 
في اإلدارة الدولية من جامعة اسطنبول.

تم اعتبارًا من تاريخ ١7 تشرين األول ٢٠١6 تعديل اسم الشخص الممثل عن شركة ميناف اس أي اس في عضوية مجلس إدارة الشركة ليصبح المهندس هاكان   *
غوردال بداًل من المهندس برونو كاريه.

نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة



١3

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2016 - شركة اسمنت البادية )ش.م.م.(

السيد إبراهيم شيخ ديب

أحد مؤسسي شركة نور التجارية العاملة في مجال البناء والمقاوالت واالستيراد والتصدير وتجارة 
األعالف.

شارك السيد إبراهيم بتأسيس بنك سورية والمهجر في سوريا، كما شغل منصب عضو مجلس 
إدارة بنك سورية والمهجر لمدة ثالثة دورات متتالية، كما شارك شركة آروب لبنان للتأمين في 

تأسيس آروب سورية، ويتولى حاليًا منصب عضو مجلس إدارة آروب.

السيد ابراهيم خريج جامعة دمشق.

السيد طارق زياد الزعيم 

مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الزعيم القابضة والشركة السورية العربية للتأمين والشركة 
المتحدة للحبوب، لديه خبرة تجاوزت الـ ١٨ عامًا في إدارة القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية 
الكابالت  لصناعة  الحديثة  الشركة  منها  الشركات  من  العديد  وإدارة  إنشاء  في  ساهم  حيث 
أعمال  بإدارة  شارك  كما  الزيتون  لمنتجات  السعودية  السورية  والشركة  لبنان  في  والبالستيك 
وتشغيل صوامع  إنشاء  على  أشرف  كما  حلب  مدينة  الزرقاء في  البحيرة  بناء مشروع  وتخطيط 

الشركة المتحدة للحبوب في مدينة طرطوس.

السيد طارق حائز على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود في العام 
١99٨ في الرياض.
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السيد خالد الصواف
الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت البادية   •

العام  من  أيلول  في  البادية  اسمنت  لمشروع  مديرًا  ُعين 
للشركة  التنفيذي  الرئيس  ليصبح  ترقيته  تمت  كما   ،٢٠٠7
عمل  لفريق  قيادته  خالل  من   .٢٠٠9 العام  من  أيلول  في 
إصدارًا  وأدار  البادية  اسمنت  شركة  بتأسيس  قام  متميز، 
ناجحًا ألسهم الشركة باإلضافة لتأمين التمويل الالزم وإنجاز 
المشروع حسب الخطة الزمنية مع ضمان استمرار التشغيل 
خبرة طويلة  لديه  تاريخه.  حتى   ٢٠١١ العام  الفترة من  خالل 
من  العديد  تطوير  في  ساهم  حيث  الصناعية،  اإلدارة  في 
الشرق األوسط  المشاريع والمنتجات والحلول في منطقة 
عالية  أداء  مستويات  ذات  عمل  فرق  خلق  على  التركيز  مع 
على  حاصل  والعملية.  المالية  الخطط  إنجاز  على  وقدرة 
بكالوريوس إدارة أعمال وماجستير في إدارة نظم الجودة من 

جامعة ولونغونغ االسترالية.

نبذة تعريفية عن اإلدارة العليا والتنفيذية

المهندس سمير بابات
مدير قطاع المصنع  •

يتمتع بخبرة عملية تجاوزت 3٠ عامًا في مجال صناعة اإلسمنت 
بمنصب   ١9٨6 العام  في  الكوفة  اسمنت  مصنع  في  بدأها 
مهندس صيانة كهربائية وفي العام ١99٠ شغل منصب رئيس 
قسم طحن اإلسمنت. كما شغل عدة مناصب إدارية في عدد 
من مصانع اإلسمنت في العراق حتى العام ٢٠٠٥، ُعين مديرًا 
إلحدى مشاريع شركة ماس العالمية لالستثمار في السودان 
في العام ٢٠٠6 ثم انتقل إلى معمل اسمنت الراجحي ليشغل 
منصب مدير األعمال الكهربائية واإللكترونية في العام ٢٠٠7.

انضم إلى فريق عمل اسمنت البادية في العام ٢٠١١ ويشغل 
حاليًا منصب مدير قطاع المصنع منذ العام ٢٠١3.

المهندس سمير حائز على شهادة في الهندسة الكهربائية من 
جامعة بغداد في العام ١9٨٥.

السيد أنس عثمان
مدير القطاع التجاري   •

القطاع  في  معظمها  قضى  عامًا   ٢١ تقارب  خبرة  لديه 
مجال  في  خاص  بشكل  خبرته  وتركزت  والتجاري  الصناعي 

الصناعات الثقيلة ومشاريع التعدين. 
تقلد السيد أنس عدة مناصب إدارية خالل مسيرته المهنية 
مدير  منصب  شغل  حيث  األعمال،  تطوير  إدارة  مجال  في 
العام ٢٠١3،  العام ٢٠٠6 حتى  مصنع دامسك للمعادن من 
انضم إلى فريق إدارة شركة اسمنت البادية في العام ٢٠١3 
العام  في  أخيرًا  لُيعين  المبيعات  مدير  منصب  شغل  حيث 

٢٠١٥ بمنصب مدير القطاع التجاري في الشركة. 
من  األعمال  إدارة  في  عالي  دبلوم  على  حائز  أنس  السيد 
العام ٢٠١٤ وشهادة  الدولية في  المدراء االحترافية  منظمة 

الدبلوم من تايسن – قبرص في العام ٢٠٠٥. 



١٥

السيد خالد صوالحة
مدير قطاع الموارد البشرية والكفاءة التنظيمية  •

لدى السيد خالد خبرة عملية تزيد عن ١٥ عامًا في مجال إدارة 
لعدة  وإدارته  تأسيسه  خالل  من  اكتسبها  البشرية  الموارد 
السوق  في  عالمية  شركات  في  البشرية  للموارد  أقسام 

السورية. 
انضم السيد خالد إلى فريق إدارة شركة اسمنت البادية في 
العام ٢٠٠9، حيث شغل منصب مدير الموارد البشرية لُيعين 
بعدها في العام ٢٠١٢ بمنصب مدير قطاع الموارد البشرية 

والكفاءة التنظيمية في الشركة. 
في  األعمال  إدارة  في  جامعية  إجازة  على  حائز  خالد  السيد 
العام ١999، وماجستير في مجال اإلدارة االستراتيجية الدولية 
 ،٢٠٠٨ العام  في  البريطانية  بروكس  أوكسفورد  جامعة  من 
الدولية  المؤسسات  من  عدد  في  عضو  كونه  إلى  إضافة 

المختصة في مجال إدارة األعمال والموارد البشرية.  

السيد أمان األرناؤط 
مدير الحسابات  •

لديه خبرة عملية تزيد عن ١٤ عامًا في المجال المالي، أدار فيها 
والتجارية  الخدمية  الشركات  من  للعديد  الحسابات  أقسام 
والصناعية. عمل خالل هذه المدة على تطوير وإحداث بعض 

السياسات المحاسبية والدورات المستندية.

البادية في عام ٢٠١١ حيث  انضم إلى فريق شركة اسمنت 
شغل منصب رئيس الحسابات، ليعين في عام ٢٠١٤ مديرًا 

لقسم الحسابات في الشركة. 

حائز على إجازة االقتصاد في العام ٢٠٠3 من جامعة دمشق.

السيد أحمد كفتارو 
مدير التكاليف والمراقبة المالية والموازنة  •

لديه خبرة تقارب ١7 عامًا عمل خاللها في تدقيق الحسابات 
ووظائف اإلدارة المالية والمحاسبة، عمل السيد أحمد لدى 
انضمامه  قبل  الحسابات،  لتدقيق  العالمية   KPMG شركة 
البادية  اسمنت  مصنع  مشروع  فريق  إلى   ٢٠٠٨ عام  في 
بمهام  قام  حيث  للمشروع«  المالي  »المراقب  بمنصب 
المراقبة المالية لتنفيذ المشروع وشارك في تأسيس القسم 
لمشروع  المالية  والسياسات  الموازنات  رسم  وفي  المالي 
الشركة  موارد  إدارة  نظام  وتصميم  البادية  اسمنت  مصنع 
ليعين أخيرًا في عام ٢٠١٤ بمنصب مدير التكاليف والمراقبة 

المالية والموازنة في الشركة. 
٢٠٠١ من  العام   االقتصاد في  إجازة  على  حائز  أحمد  السيد 
في  العمل  ورشات  من  بالعديد  شارك  كما  دمشق  جامعة 

مجال كفاءة الموازنات وتخطيط األعمال.

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2016 - شركة اسمنت البادية )ش.م.م.(
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رئيس مجلس اإلدارة ممثاًل عن شركة المهيدب القابضةالدكتور عماد المهيدبأعضاء مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة ممثاًل عن شركة سيرانفست القابضةالدكتور فؤاد الصالح

عضو مجلس اإلدارة ممثاًل عن شركة سيرانفست القابضةالمهندس رائد المديهيم
عضو مجلس اإلدارة ممثاًل عن شركة ميناف اس أي اسالمهندس هاكان غوردال*
عضو مجلس اإلدارة ممثاًل عن شركة الفوزان القابضةالمهندس محمد العقيل
عضو مجلس اإلدارة ممثاًل عن نفسهالسيد إبراهيم شيخ ديب

عضو مجلس اإلدارة ممثاًل عن نفسهالسيد طارق الزعيم

شركة قرواني للمحاماةاألستاذ المحامي أسامة قروانيالمستشار القانوني للشركة
مكتب عوني زكية السيد مصطفى عوني زكية مدقق الحسابات

مكتب عوني زكية السيد مصطفى عوني زكية المستشار الضريبي

السيد خالد الصوافالرئيس التنفيذياإلدارة العليا والتنفيذية
المهندس أنس صمصاماستشاري الشؤون الفنية

المهندس سمير باباتمدير قطاع المصنع 
السيد أنس عثمانمدير القطاع التجاري

السيد خالد صوالحةمدير قطاع الموارد البشرية والكفاءة التنظيمية
السيد أمان األرناؤطمدير الحسابات

السيد أحمد كفتارومدير التكاليف والمراقبة المالية والموازنة

اآلنسة رنا االدلبيقسم عالقات المساهمينعالقات المساهمين

* تم اعتبارًا من تاريخ 17 تشرين األول 2016 تعديل اسم الشخص الممثل عن شركة ميناف اس أي اس في عضوية مجلس إدارة الشركة ليصبح المهندس هاكان غوردال بداًل من المهندس برونو كاريه.

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والتنفيذية
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الهيكل التنظيمي للشركة

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

ادارة الصحة والسالمة 

المهنية والبيئة واألمن

قطاع اإلدارة الماليةالقطاع التجاريقطاع المصنع
قطاع الموارد البشرية 

والكفاءة التنظيمية

إدارة المشتريات واإلمداد

إدارة الخزينةإدارة المبيعات إدارة الحسابات

إدارة المستودعات إدارة المقالع

إدارة اإلنتاج

إدارة الجودة

إدارة الشؤون اإلدارية

) المعمل (

إدارة الصيانة الكهربائية

إدارة الصيانة الميكانيكية

إدارة الصيانة الوقائية

قسم الهندسة المدنية

إدارة عمليات الموارد 

البشرية

إدارة التطوير المؤسساتي

وعالقات الموظفين

الشؤون القانونية 

والعالقات الحكومية

عالقات المساهمين 

والتواصل

ادارة الشؤون االدارية

) االدارة العامة (

إدارة نظم المعلومات

إدارة التدقيق الداخلي
إدارة التكاليف والمراقبة

المالية والموازنة
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٢٠

وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها
ال يوجد أي شركات تابعة لشركة اسمنت البادية )ش.م.م.( باستثناء شركة إمداد للتجارة أوف شور )ش.م.ل.( التي تم تأسيسها في لبنان برأسمال قدره 
3٠ مليون ليرة لبنانية )حوالي ٢٠ ألف دوالر أمريكي( حيث تمتلك شركة اسمنت البادية )ش.م.م.( 99% من أسهم شركة إمداد للتجارة أوف شور. الغرض 

الرئيسي من تأسيس هذه الشركة هو دعم عمليات التوريد والخدمات اللوجستية الخاصة بشركة اسمنت البادية.
حتى نهاية العام ٢٠١6، لم تمارس شركة إمداد للتجارة أوف شور )ش.م.ل.( أي نشاط تجاري أو عملي وبالتالي ال يوجد أي نتائج ألعمال هذه الشركة.

الحوكمة
يقصد بها مجموعة القواعد واإلجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العالقات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

والمساهمين وكافة أصحاب المصالح، وكذلك المسؤولية االجتماعية والبيئية للشركة.
التركيز على متطلبات  عادلة مع  المساهمين وضمان معاملة مختلف فئاتهم بصورة  بالحفاظ على حقوق  الشركة  الحوكمة في  ُيعنى نظام  وعليه 
اإلفصاح عن المعلومات وشفافيتها باإلضافة إلى المسؤوليات والواجبات المناطة بمجلس اإلدارة. ويشمل ذلك األنظمة والسياسات واإلجراءات 

التي تضمن المحاسبة والمساءلة بشكل مالئم والنزاهة في مزاولة أعمال الشركة.
ويسعى مجلس اإلدارة للحفاظ على أعلى معايير السلوك األخالقي في تطبيق مبادئ الحوكمة ُبغية أداء مسؤولياته الكاملة أمام مساهمي الشركة 

وخدمتهم بنزاهة وصدق واستقامة.
وتتلخص المبادئ األساسية لنظام الحوكمة المطّبق في شركة اسمنت البادية بما يلي:

حقوق المساهمين  -1
تولي الشركة أهمية كبيرة للحوار الشفاف مع المساهمين سواء شركات أو أفراد، حيث تقوم وحدة مستقلة لعالقات المساهمين في الشركة بتكوين 
الصلة الرئيسية مع مساهمي الشركة والتنسيق النعقاد اجتماعات الهيئات العامة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة ومتابعة التطورات المتعلقة 

بسجالت المساهمين وتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات على مدار العام.

اإلفصاح والشفافية  -2
إن الشركات الصناعية تعد من القطاعات المهمة في أي بلد، وتقوم على الثقة في االستثمار وذلك من خالل عالقتها الوثيقة مع الهيئات المشرعة 
والحكومية، حيث يساعد اإلفصاح الكافي متخذي القرار واألطراف ذوات المصلحة على تقييم المركز المالي واألعمال واإلنجازات التي تقوم بها الشركة. 
حيث تلتزم شركة اسمنت البادية باألنظمة الصادرة عن هيئة األوراق واألسواق المالية السورية المتعلقة باإلفصاح عن المعلومات الحساسة والهامة 
ونشرها في الوقت المحدد وفقًا لمتطلبات نظام اإلفصاح. وتعمل الشركة على إبقاء المساهمين على اطالع دائم من خالل اجتماعات الهيئة العامة 

العادية وغير العادية كما تحرص على إعطاء المساهمين الفرصة لممارسة حقهم في طرح أي استفسار حول وضع الشركة وأعمالها.

لمحة عن الشركة
سوريا،  في   ٢٠٠6 العام  في  البادية  اسمنت  شركة  تأسست 
من  مجموعة  جهود  بتضافر  عامة،  مغفلة  مساهمة  كشركة 
المستثمرين بكلفة استثمارية تقديرية بلغت ٤٠٠ مليون دوالر 
أمريكي، حيث تم إنجاز الخط اإلنتاجي األول بطاقة سنوية 6.١ 
مليون طن من اإلسمنت البورتالندي مع لحظ إمكانية التوسع 
المستقبلي للمرحلة الثانية لتصبح الطاقة اإلجمالية للمصنع 

ما يفوق 3 مليون طن/سنويًا بعد إنجاز الخط اإلنتاجي الثاني.

تم إنشاء المصنع الذي باشر اإلنتاج خالل العام ٢٠١١ من قبل 
شركة مقاوالت عالمية متخصصة في إشادة مصانع اإلسمنت 
كما تم توريد المعدات الرئيسية من شركات أوروبية عريقة في 
هذا المجال وبما يضمن تحقيق أعلى مستويات جودة المنتج 
للمعايير  وفقًا  البيئة  وحماية  الطاقة  استخدام  في  والوفر 

الدولية والمحلية.

معايير  أعلى  تحقيق  لضمان  سياسات  بتطبيق  الشركة  تقوم 
السالمة المهنية ومراقبة االنبعاثات والعمل على خفض األثر 
البيئي مع االلتزام بتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيل للكوادر 

الوطنية من ذوي المؤهالت والمهارات العالية.

دمشق،  العاصمة  من  بالقرب  البادية  اسمنت  مصنع  يتميز 
سرعة  من  ُيمكن  الذي  الهام  االستراتيجي  للموقع  باإلضافة 
الوصول لألسواق األكثر استهالكًا لمادة اإلسمنت في سوريا 
خصوصًا في المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى والساحلية 
باإلضافة للسمعة الطيبة لمنتجات الشركة من ماركة »الجمل« 
البيتون  البناء ومجابل  مواد  تجار  كبار  لدى  المرموقة  والمكانة 

ومعامل البلوك.
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مجلس اإلدارة ولجان المجلس  -3
تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة مسؤولية تزويد اإلدارة التنفيذية بخطط وسياسات واضحة محددة تعمل من خاللها 
للوصول إلى تحقيق أهداف المؤسسة، على أن ُيراعي مجلس اإلدارة في وضعه لهذه الخطط جميع المؤثرات المتغيرة 

السياسية واالقتصادية والقانونية وغيرها، ويعني ذلك أن يكون هناك تقييم وتغيير وتطوير مستمر لتلك الخطط.
والرقابة  للشركة  االستراتيجي  التوجيه  اإلدارة  تولي مجلس  يدعم بشكل مباشر  الشركة  الحوكمة في  نظام  إن 
الفعالة على عمل اإلدارة التنفيذية، كما أن اعتماد الشركة على مبدأ تفويض السلطات والصالحيات من خالل 
الهامة  القرارات  اتخاذ  في  الحوكمة  مبدأ  تعزيز  شأنه  من  الشركة،  إدارة  مجلس  عن  المنبثقة  اللجان  تشكيل 

واالستراتيجية بما يتماشى مع مبادئ الشركة وإرادة المساهمين واألطراف ذات العالقة.

الفصل بين مسؤوليات وصالحيات رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  -٤
تحرص الشركة على فصل المسؤوليات والصالحيات في جميع األوقات حيث يتولى شخصين مختلفين منصبي رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في الشركة. حيث يتولى الدكتور عماد عبد القادر المهيدب رئاسة مجلس إدارة الشركة 
بينما يتولى السيد خالد الصواف منصب الرئيس التنفيذي في الشركة ويتمتع بصالحيات تم تفويضها إليه من قبل 

المجلس إلدارة أعمال الشركة وعملياتها بما في ذلك تطبيق االستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  -5
في إطار دعم مجلس إدارة الشركة لمبدأ حوكمة القرارات الصادرة، قام المجلس بتشكيل اللجان التالية حسب 

حاجة الشركة وظروفها كي يتمكن من تأدية مهامه بشكل فّعال:

لجنة المكافآت والتعويضاتلجنة التدقيق الداخلياللجنة التنفيذية

الدكتور فؤاد الصالح رئيسًا

المهندس محمد العقيل

)بتكليف من قبل مجلس اإلدارة(

المهندس رائد المديهيم

)بتكليف من قبل مجلس اإلدارة(
المهندس هاكان غوردال عضوًا

المهندس رائد المديهيم عضوًا

إطار الرقابة الداخلية  -6
إن الهدف األساسي إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة هو الحفاظ على أصول وأموال الشركة والحد من وقوع 
حاالت الغش واألخطاء وضمان دقة السجالت المالية للشركة والتأكد من أن العمليات قد تمت وفقًا لألنظمة 

والتشريعات والقوانين. 

حيث قامت الشركة بإعداد أنظمة رقابة داخلية من خالل نشر سياسات وإجراءات مرتبطة بسير العمليات اإلنتاجية 
األخطاء  وقوع  بتالفي  فّعال  بشكل  يساهم  الذي  األمر  المعلومات،  تكنولوجيا  اعتماد  خالل  ومن  واإلدارية 

العملياتية والتشغيلية والمالية ومنع حدوث عمليات الغش.
الرقابة الداخلية من قبل كٍل من لجنة التدقيق الداخلي مجلس اإلدارة من خالل  حيث يتم اإلشراف على إطار 

مناقشة المالحظات المتعلقة بالرقابة الداخلية.
نبين فيما يلي العناصر الرئيسية إلطار الرقابة الداخلية المتبع في الشركة:

هيكل تنظيمي مناسب  •
وذلك بهدف تطبيق اإلدارة االستراتيجية وسالسة تدفق وتبادل المعلومات وتحقيق مبدأ التوازن في المركزية 
والالمركزية اإلدارية وتقليص المسافة اإلدارية بين الرؤساء والمرؤوسين مما يساهم بشكل فعال في الرقابة 

ويعمل على تحديد السلطات والمسؤوليات.
إدارة المخاطر  •

تعمل لجنة التدقيق الداخلي بالتنسيق مع إدارة الشركة على إدارة المخاطر المحتملة بشكل يومي حيث تسعى 
والمخاطر  المهنية  والسالمة  الصحة  إدارة مخاطر  على  واإلشراف  العمل،  نشاطات  كافة  فعالية  على  للحفاظ 
المالية والتشغيلية لديمومة الشركة ومراقبة تنفيذ توصيات اإلدارة فيما يتعلق بالمخاطر المحيطة واإلشراف 
على التطورات المتعلقة بحماية المنشأة وموظفيها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في الحد من المخاطر 

المحتملة على كافة أنواعها.
التدقيق الداخلي  •

نظرًا الستقاللية  الداخلية  الرقابة  إطار  وتعزيز  الشركات  تطبيق حوكمة  ركائز  أحد  الداخلي  التدقيق  يعتبر نشاط 
وموضوعية دوره في توجيه العمليات نحو النجاح وتوفير المعلومات لإلدارة بكل مستوياتها لمساعدتها في تنفيذ 

استراتيجيتها بشكل صحيح. 
ويهدف نشاط التدقيق الداخلي إلى اإلضاءة على مكامن ضعف النظام الرقابي، كما يساعد إدارة الشركة على 
تنفيذ مسؤولياتها بفاعلية من خالل تزويدها بالتحليالت، التوصيات، المشورة والمعلومات المختصة بفحص 

األنشطة المختلفة في الشركة.
التدقيق الخارجي  •

يقوم المدقق الخارجي بمساعدة المساهمين من خالل قيامه بأعماله والتأكد والمصادقة على صحة البيانات 
المنبثقة عن مجلس اإلدارة مهام تعيين المدقق  الداخلي  التدقيق  الخاصة بالشركة، حيث تتولى لجنة  المالية 
المحاسبية  المعايير  وفق  المالية  البيانات  وعدالة  صحة  بمدى  المتعلقة  أعماله  نتائج  على  واالطالع  الخارجي 

الدولية ومعايير إعداد التقارير المالية الدولية.



رؤيتنا



به  نقوم  ما  »االمتياز« في كل  تحقيق  العميق ألهمية  رؤيتنا من فهمنا  تنبع 

بحيث تحظى الشركة بتقدير كافة أصحاب المصالح من خالل جودة األداء على 

صعيد المنتجات والخدمات وشروط العمل أو على صعيد ما نوفره من فرٍص 

وإمكانيات لالستقطاب واالستدامة

تحقيق االمتياز في الجودة
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٢٤

تطوير الموارد البشرية
واجهت شركة اسمنت البادية العديد من التحديات ال سيما على صعيد تأمين 
تدريب وتأهيل هذه  أو  المصنع،  الالزمة لعمليات تشغيل وصيانة  الكفاءات 

الكفاءات. 

وشّكل تسرب اليد العاملة ومعدل دوران العمل المرتفع أهم هذه التحديات، 
تعويض  إلى  أدت  فّعالة  توظيف  خطة  طريق  عن  استطاعت  الشركة  أن  إال 
وعملت  تام،  بشكل  الحاصل  النقص  ومعالجة  الفجوة  وردم  الكفاءات  هذه 
إدارة الشركة على مواجهة مختلف الصعوبات والتحديات من خالل االستثمار 
األمثل للكفاءات الوظيفية الوطنية الموجودة والمدربة خالل األعوام السابقة 
والتي أصبحت تتميز بامتالكها للعديد من المهارات في مختلف االختصاصات. 

وبلغ عدد العمال في نهاية العام ٢٠١6 /3١3/ عاماًل بدوام كامل.

الموظفين  أجل دعم  الشركة بتطبيق سياسات دخل وحوافز من  كما قامت 
والعاملين لمواجهة آثار التضخم والتدني في معدالت صرف الليرة السورية، 
تعزيز  مع  الشركة،  لموظفي  جيدة  استهالكية  قدرة  على  الحفاظ  إلى  ساعيًة 
في  الحاصلة  للتطورات  ومواكبتها  المجال  هذا  في  التنافسية  الشركة  قدرة 

سوق العمل السورية. 

كما استمرت إدارة الشركة باتباع سياسة تدريب متحفظة خالل العام ٢٠١6، 
مع عدم المساس بقدرات الشركة على تعزيز وبناء كادر مؤهل للقيام بكافة 
التدريبية  الحاجات  بإدارة  الشركة  قامت  حيث  عالية،  وحرفية  بكفاءة  األعمال 
االستثمار  استمرار  يضمن  بما  أولويات  برنامج  ضمن  وضعها  طريق  عن 
الشركة على االستمرار وبناء قدرتها  يعزز قدرات  البشري وبما  الرأسمال  في 

التنافسية. 

إن شركة اسمنت البادية تؤمن بأن قدرة فريق العمل على مواجهة التحديات 
هو أساس نجاحها، وتسعى بشكل مستمر لتطوير ورفع مهارات هذا الفريق 
باتباع خطط استراتيجية ومنهجية إلدارة الرأسمال البشري في الشركة تتماشى 

مع ظروف الشركة والوضع الراهن.

وحدة عالقات المساهمين
مراحل  الشركة منذ  إدارة  للحفاظ على عالقات فعالة مع مساهميها. حيث خصصت  كبيرًا  اهتمامًا  البادية  اسمنت  تولي شركة   •
تأسيسها وحدة مستقلة متخصصة بشؤون المساهمين مسؤولة عن توفير جميع المعلومات المتعلقة بالمساهمين واإلجابة على 
استفساراتهم. هذا وتحرص وحدة عالقات المساهمين على تطبيق معايير الحوكمة فيما يخص التواصل مع مساهمي الشركة 

وذلك ابتداًء من تطبيق مبادئ الشفافية واإلفصاح ووصواًل إلى المعاملة العادلة.
تحرص شركة اسمنت البادية على االلتزام بعقد اجتماعات الهيئات العامة السنوية وفقًا لما حدده قانون الشركات الصادر بالمرسوم   •
التشريعي رقم /٢9/ لعام ٢٠١١، حيث يتم خالل االجتماع مناقشة وإقرار تقرير مجلس إدارة الشركة عن أعماله السنوية حيث تتوفر 
النسخة اإللكترونية من التقرير السنوي على موقع الشركة اإللكتروني قبل موعد انعقاد جلسة اجتماع الهيئة العامة بأسبوع، ويحق 

لكل مساهم حضور االجتماع والتصويت على قراراته.

بيان بأسماء كبار مالكي أسهم الشركة
فيما يلي بيان بأسماء كبار مالكي األسهم من قبل الشركة وعدد األسهم المملوكة لكل منهم كما في ٢٠١6/١٢/3١، ممن تشكل 

ملكيتهم ما نسبته ٥% فأكثر مقارنة مع العام السابق :

الجنسيةاالسم
20152016

النسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهم

٢9.٥%٢9.٥٢٨.79٢.٠٠٠%٢٨.79٢.٠٠٠سعوديةشركة المهيدب القابضة

٢6%٢6٢٥.376.٠٠٠%٢٥.376.٠٠٠هولنديةشركة سيرانفست القابضة

١٢%١٢١١.7١٢.٠٠٠%١١.7١٢.٠٠٠فرنسيةشركة ميناف اس أي اس

7.٤%7.٥7،٢٢٢،٤٠٠%7.3٢٠.٠٠٠سوريالسيد زياد الزعيم

٥%٥٤.٨٨٠.٠٠٠%٤.٨٨٠.٠٠٠سعوديةشركة الفوزان القابضة
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األوراق المالية المملوكة من قبل األطراف ذوي العالقة 

الجنسيةالصفةاالسم
عدد األسهم

20152016

--سعوديرئيس مجلس اإلدارةالدكتور عماد المهيدب ممثاًل عن شركة المهيدب القابضة

--سعودينائب رئيس مجلس اإلدارةالدكتور فؤاد الصالح ممثاًل عن شركة سيرانفست القابضة

--سعوديعضو مجلس إدارةالمهندس رائد المديهيم ممثاًل عن شركة سيرانفست القابضة

--إيطاليعضو مجلس إدارةالمهندس برونو كاريه ممثاًل عن شركة ميناف اس أي اس*

--تركيعضو مجلس إدارةالمهندس هاكان غوردال ممثاًل عن شركة ميناف اس أي اس *

7،3٢٠،٠٠٠7،٢٢٢،٤٠٠سوريعضو مجلس إدارة عن الفترة ٢٠١٢-٢٠١6السيد زياد الزعيم

--سعوديعضو مجلس إدارةالمهندس محمد العقيل ممثاًل عن شركة الفوزان القابضة

٤،١٠٠،٢٨٠٤،١٠٠،٢٨٠سوريعضو مجلس إدارةالسيد إبراهيم شيخ ديب

97،6٠٠-سوريعضو مجلس إدارةالسيد طارق الزعيم

--سوريعضو مجلس إدارة )مستشار( عن الفترة ٢٠١٢-٢٠١6السيد محمد الحالق

١٠،7٤٤١٠،7٤٤سوريالرئيس التنفيذيالسيد خالد الصواف

99،١6٨99،١6٨سعوديةطرف ذو عالقةعقيلة عضو مجلس إدارة الشركة المهندس رائد المديهيم

٥.9٤٤٥.9٤٤سوريةطرف ذو عالقةعقيلة عضو مجلس اإلدارة السيد محمد الحالق

٢،٠٠٠٢،٠٠٠سوريةطرف ذو عالقةعقيلة الرئيس التنفيذي للشركة

ترحب وحدة عالقات المساهمين بكافة استفسارات واقتراحات مساهمي الشركة على العنوان التالي:
دمشق - الجمهورية العربية السورية

7١، مجمع بالزا ٨6، تنظيم كفرسوسة
979٨ ١١ 963+  تحويلة ١٢ هاتف: 

+963 ٢١٤٠٠ ١١9٥ فاكس: 
investor.relations@albadiacement.com
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لمحة عامة عن أسواق اإلسمنت السورية
ال زالت األزمة التي تمر بها سوريا تلقي بظاللها ومنعكساتها على أنشطة مختلف القطاعات العمرانية ومواد البناء حيث:

استمر انخفاض استهالك اإلسمنت في السوق المحلية خالل العام ٢٠١6 لما دون 3٠% من معدالت االستهالك في العام ٢٠١١ نظرًا النحسار   •
نشاط قطاع البناء والتشييد ومشاريع البنى التحتية.

على الرغم من توفر الطاقة اإلنتاجية بما يفوق حجم االستهالك إال أن صناعة اإلسمنت المحلية عانت من العديد من المصاعب التشغيلية   •
واللوجستية والتسويق مما اضطرها إلى تخفيض خطط االنتاج والمبيع.

استمرت الدولة مشكورة بتطبيق قانون منع االستيراد لمادة اإلسمنت حمايًة للمنتج المحلي في شركات اإلسمنت الوطنية وذلك في ظل   •
انحسار الطلب على هذه المادة ولتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لدول الجوار.

مبيعات االسمنت
استطاعت شركة اسمنت البادية الحفاظ على حصتها من مبيعات اإلسمنت في السوق المحلية حيث أنه وبالرغم من األحداث األمنية القاهرة   •
التي تعرض لها المصنع في منطقة أبو الشامات والتوقفات الناجمة عن ذلك فقد تمكنت من االستمرار في التشغيل ورفد السوق بمادة 

اإلسمنت.

حافظت شركة اسمنت البادية على مكانتها المرموقة في السوق المحلية من خالل الجودة العالية للمنتجات وضمان مطابقتها للمواصفات   •
القياسية المحلية والعالمية مما عزز قدرة الوكالء في الوصول لكافة األسواق المحلية واستحواذ رضا المجابل البيتونية وكافة الفعاليات 

المستهلكة لمادة اإلسمنت.

يبين الجدول التالي الكميات المخططة والمنفذة ومعدالت التنفيذ إلنتاج الكلنكر وطحن ومبيع اإلسمنت خالل العام المنصرم ٢٠١6:   •

مبيعات اإلسمنتطحن اإلسمنتالكلنكر

37٥63٠63٠المخطط للعام ٢٠١6 )ألف طن(

٢9٠٤93٤97المنفذ الفعلي )ألف طن(

79%7٨%77%معدل التنفيذ

بلغ عدد الزبائن الذين استجروا ما يزيد عن ١٠% من مبيعات الشركة من اإلسمنت المعبأ والسائب 3 زبائن.  •

عمليات المشتريات
البالد  بها  تمر  التي  الظروف  لصعوبة  نظرًا 
على مدى 6 سنوات من األزمة والتي كانت 
آثارها السلبية واضحة جدًا على كافة األصعدة 
وخاصة االقتصادية منها حيث تقلص حجم 
بشكل  الموردين  وعدد  المشتريات  عمليات 
كبير بسبب تراجع حجم العمل وما رافقه من 
عملية  وصعوبة  الصرف  أسعار  في  تذبذب 
باإلضافة  المستوردات  وتمويل  االستيراد 
ملتزمون  الخارجيين  الموردين  أكثر  أن  إلى 
االقتصادي على  والحظر  العقوبات  بتطبيق 
اضطرار  إلى  أدى  مما  السورية  الشركات 
إلى  الشرائية  عملياتها  بعض  في  الشركة 
ما  على موردين محددين يشكلون  االعتماد 
مشترياتها  إجمالي  من  أكثر  أو   %١٠ نسبته 
اإلجمالية ويلبون حاجة الشركة بالحد األدنى 
لضمان االستمرارية مثل )الفيول والمازوت( 
السورية  الشركة  من  بالكامل  تستجر  التي 
وبالسعر  البترولية  المواد  وتوزيع  لتخزين 
الفحم  إلى  باإلضافة  قبلها  من  المحدد 
واحد  مورد  عبر  استجراره  تم  والذي  الحجري 

فقط تمكن من التوريد.
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وصف ألي حماية حكومية أو امتيازات 
عماًل بأحكام المادة رقم /7/ من نظام وتعليمات اإلفصاح رقم /39٤3/ الصارد عن هيئة األوراق واألسواق المالية السورية والتي تنص على 
ضرورة وصف أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها، ووصف أي براءات 

اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها، نورد لكم ما يلي:

األرض والمقالع
تم منح حق استثمار األراضي المستأجرة والتي تشمل مساحات المقالع وأرض المصنع واألراضي المحيطة بها لصالح شركة اسمنت البادية 
وذلك من قبل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية التابعة لوزارة النفط السورية بموجب عقد مدته خمسون عامًا قابل للتمديد. 

تحرير سعر مادة اإلسمنت والتوزيع
نص كتاب مكتب االستثمار – المجلس األعلى لالستثمار رقم ٢٠/١/١١6 تاريخ ٢٠٠6/١/٢٢ بالموافقة على تحرير سعر مادة اإلسمنت المنتج 

لدى القطاع الخاص، وتحرير تسويق منتجات القطاع الخاص من مادة اإلسمنت في السوق المحلية.

اإلعفاء الضريبي
المغفلة مشملة بأحكام قانون االستثمار رقم ١٠ لعام ١99١ وتعديالته وذلك بموجب قرار  البادية المساهمة  نظرًا لكون شركة اسمنت 
المجلس األعلى لالستثمار رقم ١٠/ م.س تاريخ ٢٠٠٤/١/٢٨ فهي تتمتع باإلعفاء الضريبي من أداء ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات تبدأ من 
تاريخ اإلنتاج الفعلي أو االستثمار. هذا وقد جرى تمديد فترة اإلعفاء الضريبي المذكور لمدة سنتين إضافيتين وذلك بموجب قرار مجلس 
إدارة هيئة االستثمار السورية رقم ١7٠3 تاريخ ٢٠١٥/١١/٢6 لتبلغ كامل فترة اإلعفاء الضريبي سبعة سنوات بداًل من خمسة فقط. وبهذا تكون 

الشركة معفاة من أداء ضريبة الدخل حتى تاريخ ٢٠١٨/٥/١٥.

العالمات واألسماء والنماذج التجارية لشركة اسمنت البادية
إن الشعار اإللكتروني لشركة اسمنت البادية واسمها التجاري »البادية« والعالمة التجارية الفارقة واالسم التجاري لمنتج اسمنت »الجمل« 
والنموذج الصناعي لرسم »الجمل« هي عالمات وأسماء ونماذج تجارية مسجلة عبر مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية باسم شركة 

اسمنت البادية )ش.م.م.( في الجمهورية العربية السورية وعدد من الدول المجاورة.

القرارات الحكومية 
أو قرارات المنظمات 

الدولية ذات األثر
حكومي  قرار  أي   ٢٠١6 العام  خالل  يصدر  لم 
أعمال  على  مباشر  بشكل  ينعكس  جديد 
الشركة، إال أن االستمرار في تطبيق وتفعيل 
قبل  من  مسبقًا  الصادرة  القرارات  بعض 
الجهات الحكومية كان له بعض االنعكاسات 

اإليجابية حسب ما يلي: 
معامل  لدى  اإلسمنت  مبيع  سعر  رفع   •

القطاع العام.
استيراد  منع  قرار  تطبيق  في  االستمرار   •

اإلسمنت.
أسعار  توحيد  على  العمل  في  االستمرار   •
المشتقات النفطية لكافة المنشآت الصناعية 

في القطاعين العام والخاص.
إال أن الشركة لم تستطع االستفادة بشكل كامل 
صرف  أسعار  بهبوط  متأثرة  القرارات  هذه  من 
األجنبي  القطع  تأمين  وتعثر  السورية  العملة 
الحظر  إجراءات  إلى  باإلضافة  القروض  لسداد 
االقتصادي التي اتخذتها المصارف الخارجية مما 
المصرفية والقدرة على استيراد  العمليات  أعاق 

لوازم اإلنتاج.



اإلسمنت البورتالندي المركب 
CEM II / A-M )P-L( 42.5 N



مناسب لالستخدامات الخرسانية عالية األداء   •

يستخدم في البالطات واألنابيب اإلسمنتية المختلفة   •

يستخدم في مختلف أعمال البنى التحتية  •

يستخدم في مختلف أعمال الخرسانة   •

يستخدم في الصناعات المعتمدة بشكل أساسي على   •

اإلسمنت )مباني مسبقة الصنع وتصوينات(.
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تطبيق الشركة لمعايير الجودة 
تلتزم شركة اسمنت البادية بتحقيق أفضل المعايير لجودة المنتج استنادًا إلى المواصفة القياسية السورية رقم 3٨٠٠ للعام ٢٠١٥ والمتطابقة مع 

المواصفة القياسية األوروبية رقم ١- ١97 للعام ٢٠٠٠. 

تتم االختبارات والفحوصات المخبرية النوعية للمواد األولية في كافة مراحل العملية اإلنتاجية وحتى الحصول على المنتج النهائي من اإلسمنت 
 X-Ray من خالل المراقبة المباشرة واآلنية لهذه المواد أثناء عمليات اإلنتاج لضمان جودة المنتج وذلك باالعتماد على جهاز التحليل المخبري
Analyser وتتم كافة االختبارات الفيزيائية والكيميائية للمنتج النهائي من اإلسمنت في المخبر المركزي للشركة المجهز بكافة أجهزة االختبار 
والتحليل والقياس المعتمدة عالميًا باإلضافة إلى ذلك ورغبة من الشركة بتوثيق وضمان جودة منتجاتها من قبل الجهات الرسمية المعتمدة فقد 
قامت بالتعاون مع مركز األبحاث واالختبارات الصناعية التابع لوزارة الصناعة بتوقيع مذكرة تفاهم مع هذا المركز للقيام بأخذ عينات عشوائية 
من اإلسمنت المنتج في الشركة من خالل زيارات ميدانية دورية يقوم بها عناصر من المركز وإجراء االختبارات الالزمة عليها وباإلضافة إلى ذلك 

يقوم المركز بشكل دوري بمعايرة كافة أجهزة االختبار والتحليل والوزن المعتمدة في المخبر المركزي للشركة.

المعايير البيئية
.)EC/1/2008( تلتزم الشركة بتطبيق معايير قانون البيئة السوري رقم ٥٠ وتوجيهات القانون األوروبي لسالمة البيئة رقم

األمن والسالمة المهنية 
تواصل شركة اسمنت البادية تطبيق معايير الصحة والسالمة المهنية على الرغم من جميع الظروف الراهنة والتحديات المحيطة والتي من شأنها 
تهديد سالمة العاملين والمقاولين في المصنع، حيث قامت الشركة بوضع خطط إخالء باالستعانة بخبراء مختصين في هذا المجال كما قامت 
بتدريب فريق خاص للتعامل مع حاالت الطوارئ ورفع جاهزيتهم ومراجعة أدائهم بشكل دوري. باإلضافة إلى ذلك قامت الشركة بتعزيز ورفع 

المستوى التقني واللوجستي إلجراءات األمن والسالمة المعتمدة وفحص جهوزيتها بشكل دائم.

وتلتزم الشركة بتحسين مستويات األداء المرتبطة بالصحة والسالمة المهنية بشكل مستمر من خالل تحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة 
بإجراءات الصحة والسالمة المهنية باإلضافة إلى تأمين جميع المستلزمات واالحتياجات الالزمة وتطبيق المعايير الدولية بهذا الخصوص بما 

يضمن حماية العاملين وتخفيض نسبة الحوادث وإصابات العمل.

يحتوي المصنع على عيادة طبية مجهزة بأحدث الوسائل والتجهيزات الطبية الالزمة للقيام بالعمليات االسعافية، باإلضافة إلى وجود نظام إطفاء 
حريق متكامل تتم صيانته وإصالحه بشكل مستمر للحفاظ على جهوزيته الكاملة.

وبلغ التسجيل القياسي لعدد ساعات العمل اإلجمالية من دون إصابات عمل أدت إلى عجز كلي أو وفاة خالل العام ٢٠١6 ما مجموعه /39١،٨77/ 
ساعة عمل في المصنع، كما بلغت نسبة تكرار إصابات العمل المضّيعة للوقت )LTI( صفر إصابة في كل مليون ساعة عمل ولم يتم تسجيل 
أي إصابة عمل أدت إلى عجز كلي أو جزئي خالل العام ٢٠١6 وذلك باستثناء العمل اإلرهابي الذي أدى إلى استشهاد أربعة من موظفي الشركة 

وعدد من موظفي الفعاليات المتعاملة معها.

وصف للمخاطر التي تواجهها الشركة
لقد خلق الوضع االستثنائي الذي تمر به البالد تحديات كبرى على جميع 
األنشطة االقتصادية، األمر الذي كان له األثر األكبر على عمليات الشركة 

وجعلها ُعرضة لعدد من المخاطر.

حيث تسعى شركة اسمنت البادية إلى تطبيق إدارة فعالة للمخاطر التي قد 
تتعرض لها والتي قد تؤثر على عملياتها التشغيلية أو تعيقها عن تحقيق 
أهدافها، وذلك انطالقًا من إيمانها الراسخ بضرورة حماية أصول الشركة 
التي تساهم في  الوطني  ركائز االقتصاد  أحد  والعاملين فيها وباعتبارها 
القطاعات واألنشطة االقتصادية. حيث  تأمين مادة اإلسمنت لمختلف 

تعمل على دراسة أي مخاطر محتملة عن طريق:

العمل على تحديد واستشراف هذه المخاطر.  •
تحديد احتماالت حدوثها.  •

قياس آثارها المتوقعة والمترتبة عليها القريبة والبعيدة المدى.  •
أو  حدوثها  احتماالت  من  التقليل  بهدف  معها  للتعامل  خطط  وضع   •

تخفيض آثارها السلبية.

وعليه فقد تم تصنيف المخاطر التي تتعرض لها الشركة إلى أربعة مخاطر 
تتلخص فيما يلي:

المخاطر االستراتيجية:  -1
كان للظروف السياسية واألمنية الراهنة أثرًا واضحًا على أداء الشركة خالل 
العام الفائت، يتلخص هذا األثر في االنخفاض الكبير في الطلب على مادة 
األمني  للوضع  كان  البالد. كما  بها  تمر  التي  الظروف  اإلسمنت بسبب 
اسمنت  بمصنع  المحيطة  المنطقة  عام وفي  بشكل  السائد في سوريا 
البادية بشكل خاص الكثير من االنعكاسات السلبية على الشركة وأدائها، 
المؤلمة  األمنية  واألحداث  المستقرة  غير  األمنية  األوضاع  أدت  حيث 
التي تعرض لها المصنع إلى التوقفات في عمليات اإلنتاج امتدت لعدة 
قامت  ذلك  على  وبناًء  لشهرين،  امتد  البيع  عمليات  في  وتوقف  أشهر 
الشركة خالل العام ٢٠١6 بالعمل على اتخاذ العديد من اإلجراءات والخطط 
والسياسات والتدابير األمنية على الصعيدين اللوجستي والتقني للحد من 
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فيها  العاملين  وسالمة  الشركة  أصول  حماية  وضمان  المخاطر  هذه  أثر 
عمليات  في  التوقفات  حدوث  إمكانية  من  والتقليل  مطلقة،  كأولوية 

اإلنتاج أو البيع.

المخاطر المالية  .2
التدفقات النقدية ومخاطر السيولة

وتتمثل في المخاطر الناجمة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة 
األجل. حيث أن ضعف عمليات البيع باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج الناتجة 
عن عدد من العوامل االقتصادية وعدم تمتع أسعار مادة اإلسمنت في سوريا 
بالليونة الالزمة لمواكبة التغييرات في هذه العوامل وزيادة األسعار بشكل مواٍز 

أدى إلى تعرض الشركة إلى مخاطر عدم توفر السيولة النقدية الالزمة.
حيث قامت الشركة بوضع اآلليات المناسبة إلدارة السيولة النقدية واستخدامها 
بما  المبكر  واإلنذار  للتنبؤ  الالزمة  القوائم  إعداد  خالل  من  األمثل  بالشكل 
أثر هذه  من  للتخفيف  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  الشركة  عليه سيولة  ستكون 
المخاطر على أداءها واالحتفاظ باحتياطي مناسب من األرصدة النقدية للشركة 
لدى البنوك. باإلضافة إلى ذلك قامت الشركة باتخاذ عدد من اإلجراءات لتوفير 
المحدد، وتوصلت  الشركة في وقتها  التزامات  بكافة  للوفاء  الالزمة  السيولة 
كبار  الدفع من  الشركة بقرض مؤجل  بتزويد  المؤسسين  لموافقة على قيام 
قرض  أصل  دفعات  لسداد  وذلك  نسبة ضماناته،  بحسب  كل  المساهمين، 
الدوالر األمريكي باإلضافة للفوائد وذلك عن الربعين الثالث والرابع لعام ٢٠١6 

والربع األول لعام ٢٠١7 وذلك عند طلب الشركة وبموعد أقصاه آذار ٢٠١7.
مخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية

مقابل  السورية  الليرة  سعر  في  بالتغير  المرتبطة  المخاطر  في  وتتمثل 
المالية  تعامالتها  في  الشركة  تستخدمها  التي  األجنبية  العمالت  أسعار 
والتي تؤثر بدورها على المدفوعات والمقبوضات بالعمالت األجنبية وتؤثر 
بالعمالت  النقدية  الطبيعة  ذات  وااللتزامات  األصول  تقييم  على  كذلك 
األجنبية. وقد انعكس انخفاض أسعار صرف العملة المحلية خالل العام 
٢٠١6 سلبًا على الشركة نظرًا لعدم قدرة أسعار بيع اإلسمنت على مواكبة 
التغيرات بما يتناسب مع آثار هذا االنخفاض على كلف والتزامات الشركة.

مخاطر التغير في أسعار الفائدة
وتتمثل في المخاطر الناجمة عن التغيرات في أسعار الفائدة على المطلوبات 
المنتجة  الموجودات  على  وكذلك  متغيرة  فوائد  ألسعار  الخاضعة  المالية 
للفوائد. وقد قامت الشركة بإعداد تحليل الحساسية الذي يقيس أثر التغير في 
معدالت الفائدة على المركز المالي للشركة، وذلك بهدف الوصول إلى التوقع 
وقد  منه. هذا  للتقليل  الممكنة  اإلجراءات  واتخاذ  األثر  لمقدار هذا  المسبق 

تم إدراج تحليل الحساسية المذكور في الصفحة رقم 73 من البيانات المالية.

المخاطر التشغيلية  .3
وتتلخص هذه المخاطر في المخاطر المتعلقة بالعملية التشغيلية في الشركة 

وحماية أصول الشركة وأنظمة المعلومات واالتصاالت وكوادر الشركة.
وسعيًا إلى الحد من المخاطر التشغيلية، فقد وضعت الشركة منهجيات 
لتحديد نقاط الضعف واإلبالغ عنها وتقييمها وضبطها وإدارتها. ونذكر من 

المخاطر التشغيلية ما يلي:
مخاطر عدم توفر بعض المواد األولية األساسية الالزمة لإلنتاج

 ٢٠١6 العام  خالل  الشركة  واجهتها  التي  التشغيلية  المخاطر  أهم  من  إن 
األولية  المواد  بعض  وتأمين  الوقود  مادة  توريد  في  البالغة  الصعوبة 

الالزمة لعملية اإلنتاج نتيجة إغالق بعض المقالع المنتجة لهذه المواد. 
سعيها  خالل  من  المخاطر  هذه  أثر  تخفيض  على  الشركة  عملت  وقد 
زمنية  لفترات  تكفي  لكميات  المواد  هذه  من  المخزون  لرفع  المتواصل 

أطول رغم ما رتبه هذا اإلجراء من أعباء مالية كبيرة على عاتق الشركة. 
مخاطر تسرب اليد العاملة الخبيرة في الشركة

يمثل تسرب العمالة الماهرة ودوران اليد العاملة أحد أهم المخاطر التي 
تواجه سوق العمل السورية لما لها من آثار سلبية على المدى المتوسط 
والبعيد. وكان لشركة اسمنت البادية نصيب من هذا الواقع وزاد في ذلك 
الدوران  معدالت  ارتفعت  إذ  المصنع  لها  تعرض  التي  األمنية  األحداث 
بشكل كبير متأثرة باألزمة التي تمر بها البالد والتي كانت سببًا في اضطرار 

عدد من الكفاءات لمغادرة العمل.
وبهدف التقليل من هذه المخاطر فقد قامت الشركة باعتماد ما يلزم من 
العاملة مع  اليد  التسرب ودوران  خطط وإجراءات من أجل تخفيف نسب 

العمل على إيجاد البدائل ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة سواء من داخل 
الشركة أو من خارجها مع توفير قدر كاف من التدريب لهم وبناء قدراتهم.

مخاطر تقنية المعلومات واالتصاالت
والالزمة  الضرورية  العناصر  من  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  تعد 

لنجاح الشركة واستمرارها في أدائها لمهامها وتحقيق أهدافها بفعالية.
ويعد فقدان إمكانية االتصال مع المصنع عائقًا كبيرًا لعمليات إدارة اإلنتاج 
والبيع والتواصل مع إدارة الشركة، وبهدف التخفيف من أثر هذه المخاطر 
فقد قامت الشركة بإيجاد حلول بديلة مكونة من أربع منظومات منفصلة 

لالتصال حيث تؤمن استمرارية االتصال والمراقبة بشكل كامل وفعال.
كما تعد قدرة الشركة على صيانة ورفع جاهزية منظومة تقنية المعلومات 
سواء من حيث جهوزية البنية التحتية بعد التخريب الكبير الذي طالها باإلضافة 
إلى الحفاظ على قدرة نظام الـ ERP على األداء الفعال، وخاصة بعد انتهاء 
العقد الموقع مع الشركة اإليطالية لهذا الغرض، أحد أهم التحديات التي 

قامت الشركة بوضع حلول عملية وكفؤة لها للحد من أخطارها. 

المخاطر المرتبطة باألمن والسالمة والتأمين  .٤
المحيطة  والمنطقة  عام  بشكل  البالد  بها  تمر  التي  الحالية  الظروف  إن 
بمصنع اسمنت البادية بشكل خاص، وما تعرضت له الشركة من هجمات 
لمخاطر  ُعرضة  وأفرادها  الشركة  أصول  كل من  جعلت  وتخريب،  إرهابية 
األمن والسالمة. ونظرًا لهذه الظروف فقد امتنعت أغلب شركات التأمين 
الخارجية عن إعادة التأمين في سوريا مما أعاق حصول الشركة على التأمين 

الفعال والمنطقي لتغطية مخاطر السرقة والحريق في المصنع. 
يضاف إلى ذلك الصعوبة البالغة وعدم الجدوى في التأمين ضد مخاطر أعمال 
الحرب واإلرهاب مما قد يؤدي إلى وقوع خسائر ال يشملها التأمين، األمر الذي 
جعل الشركة تعمل على تعزيز إجراءات األمن والسالمة وتطويرها لوجستيًا وتقنيًا 
لهدف حماية أصولها وأفرادها، وتطوير أنظمة مكافحة الحريق الموجودة لديها 
وإجراء عمليات الصيانة لها بشكل دوري ومستمر، هذا باإلضافة إلى تشكيل 
فريق مسؤول عن عمليات الطوارئ واإلخالء وتدريب الموظفين على االستجابة 

للحاالت الطارئة وإجراء تجارب دورية للتأكد من فعالية اإلجراءات المتخذة.
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اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل 
العام 2016

عمليات التشغيل واإلنتاج
الصيانة  اإلنتاج السيما عمليات  كامل خط  بتشغيل وصيانة  االستمرار  الشركة  استطاعت 
الدورية والوقائية والعامة وإعادة التأهيل لكافة أقسام الخط اإلنتاجي ومحطة توليد الطاقة 
الكهربائية متجاوزة بذلك جميع الصعوبات والعقبات التي واجهتها خالل العام وذلك باالعتماد 
الضغوطات  من  بالرغم  أجنبية  خبرات  بأية  االستعانة  دون  المحلية  الوطنية  كوادرها  على 

الناجمة عن الظروف األمنية القاهرة التي تعرض لها المصنع خالل شهر نيسان ٢٠١6. 

وحققت الشركة معايير أداء عالية بالنظر لمؤشرات استهالك الطاقة الكهربائية والوقود 
في عمليات التشغيل للعام ٢٠١6 باإلضافة إلى جودة الكلنكر العالية والتي أعطت مردودًا 

إيجابيًا في كفاءة الطحن وتحسين نوعية اإلسمنت المنتج بأنواعه.

كما استطاعت شركة اسمنت البادية خالل العام ٢٠١6 تأمين كافة المواد األولية واستيراد 
الغيار الالزمة لضمان سير العملية التشغيلية واإلنتاجية متجاوزة بذلك كل العقبات  قطع 
الناجمة عن ارتفاع أسعار صرف العمالت األجنبية وشح األسواق المحلية ومحدودية الشركات 

العالمية الراغبة بالتعامل مع الشركة والناجم عن حظر التصدير المفروض على سوريا.

عمليات التسويق والتواصل مع العمالء
السورية  األسواق  بها  تمر  التي  الصعبة  واألمنية  االقتصادية  الظروف  من  الرغم  على 
اإلنتاج  مواصلة   ٢٠١6 العام  خالل  الشركة  استطاعت  فقد  والتجارة،  الصناعة  وقطاع 
عن  وذلك  إليها،  الوصول  الممكن  من  كان  التي  المناطق  جميع  في  منتجاتها  وتسويق 
طريق اعتماد مجموعة متميزة من موزعي اإلسمنت من ذوي السمعة الطيبة والكفاءة 

التجارية والتسويقية الجيدة والذين يستطيعون تغطية السوق السورية بشكل مناسب.

التوقفات  رغم  السنوية  مبيعاتها  /79%/ من خطة  نسبته  ما  بتنفيذ  الشركة  نجحت  حيث 
ذلك  إلى  باإلضافة  المحيطة.  والتحديات  االستثنائية  الظروف  ورغم  العام  الطارئة خالل 
استطاعت الشركة الحفاظ على مجموعة متميزة من الموزعين من خالل تطبيق سياسة 
وإيجاد  الفني  الدعم  وتقديم  العمالء  احتياجات  كافة  تلبية  شأنها  من  كان  فعالة  تواصل 
الحلول ألية مشاكل قد تواجههم، باإلضافة إلى متابعة نشاطاتهم ضمن مناطق توزيع 
مما  ومناسب  سريع  بشكل  المتغيرات  مع  والتجاوب  السوق  وضع  ومتابعة  اإلسمنت 

ساهم في تعزيز وتدعيم القدرة التنافسية للشركة وعمالئها.

األحداث الهامة التي مرت على الشركة خالل العام 2016
اجتماع الهيئة العامة العادية - نيسان 2016

تم خالل جلسة اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٨ نيسان ٢٠١6 االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة وتقرير 
مفتش الحسابات والميزانية الختامية عن أعمال الشركة خالل العام ٢٠١٥، باإلضافة إلى إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية عن العام ٢٠١٥.

كما تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت البادية للدورة الثالثة الممتدة من عام ٢٠١6 وحتى عام ٢٠٢٠، وتمت المصادقة 
على قرارات مجلس اإلدارة بخصوص حصول الشركة على قرض مؤجل الدفع من كبار المساهمين وتفويض المجلس بالقيام بأي 

عمليات اقتراض مستقبلية من كبار المساهمين.

وقامت الهيئة العامة بانتخاب مدقق حسابات للعام ٢٠١6.

العامة  الهيئة  اجتماع  على فقرة »مقتطفات من محضر  االطالع  يرجى  العامة  الهيئة  باجتماع  المتعلقة  المعلومات  للمزيد من 
العادية« في الصفحة رقم ٤٢.

الهجوم اإلرهابي على المصنع وتوقف اإلنتاج – نيسان 2016
تعرض مصنع اسمنت البادية في ٥ نيسان ٢٠١6 لهجوم إرهابي مسلح مما أدى لتوقف العمل واحتجاز عدد من عمال الشركة 
واألفراد التابعين لبعض الفعاليات المتعاملة مع الشركة، حيث بلغ عدد موظفي شركة اسمنت البادية الذين تم احتجازهم حينها 
١٠٨ موظف، استشهد ٤ منهم أثناء الهجوم، وتم الحقًا اإلفراج عن ١٠١ موظف بينما ال يزال هناك 3 موظفين محتجزين، نسأل 

الله لهم السالمة والعودة آمنين.

الحقًا، وبعد التأكد من استقرار الوضع األمني في المنطقة، قام فريق الشركة بإعادة تأهيل وتشغيل محطة الطاقة الكهربائية 
وقسم التعبئة ومعاودة عمليات البيع والتوزيع بتاريخ ٢٢ أيار ٢٠١6.

تم إصدار عدة إفصاحات عن الوضع األمني وعن توقف عمليات التشغيل واإلنتاج تماشيًا مع نظام وتعليمات اإلفصاح رقم /39٤3/ 
الصارد عن هيئة األوراق واألسواق المالية السورية باإلضافة إلى إفصاح أولي عن قيمة األضرار الناجمة عن الوضع األمني الذي 

تعرض له المصنع حينها والتي بلغت القيمة الدفترية لها ٤9٠ مليون ليرة سورية*.

الحصول على تمويل إضافي للشركة – آذار وتشرين الثاني 2016
الشركة من خالل مصرف سوريا  المترتبة على  البنكي وفوائده  القرض  الالزم لسداد  القطع األجنبي  تأمين  نتيجًة لعدم إمكانية 
المركزي أو من خالل البنوك العاملة في سوريا، فقد قامت الشركة بالحصول خالل العام ٢٠١6 على قرض جديد مؤجل الدفع من 

قبل المساهمين المؤسسين وبشروط سداد ميسرة للوفاء بكامل التزاماتها المالية.

* يرجى مراجعة فقرة » األثر المالي للعمليات ذات الطبيعة غير المتكررة« في الصفحة رقم 37.





قيمنا



نتميز في أداء عملنا من خالل تمثلنا بقيم 
النزاهة والتفوق وروح العمل الجماعي 

واالحترام المتبادل  
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تحليل المركز المالي
والدخل  والخسائر  األرباح  لبيان  وفقًا   ٢٠١6 العام  خالل  الشركة  إيرادات  صافي  بلغت 
الشامل اآلخر مبلغًا وقدره ١3،٨93،٢١3،٠٠7 ل.س، كما بلغت صافي الخسائر عن العام 

المذكور ١٢،٨٤٢،٠76،697 ل.س.

ولدى تحليل بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة المالية ٢٠١6 وبعد قيامنا 
باستبعاد خسائر فروقات أسعار الصرف غير المحققة البالغة ١3،١٠7،77٤،9٥٤ ل.س تبين 

بأن الشركة قد حققت أرباحًا صافية تقدر بحوالي ٢66 مليون ليرة سورية.

إنَّ ما استطاعت الشركة تحقيقه خالل العام ٢٠١6 من الحفاظ على حصة الشركة في 
السوق المحلي وارتفاع ملموس في إيراداتها وأرباحها الصافية التي تم الوصول إليها بعد 
استبعاد خسائر فروقات أسعار الصرف غير المحققة قد تم بالرغم من الصعوبات التالية:

به  المحيطة  والمناطق  الشركة  مصنع  لها  تعّرض  التي  القاهرة  األمنية  الظروف   •
والطرق المؤدية إليه والتي نتج عنها اعتداءات متكررة من قبل المجموعات المسلحة 

أدت لخسائر جسيمة.

االنخفاض الشديد للطلب على مادة االسمنت في األسواق المحلية، حيث انخفض   •
استجرار االسمنت إلى دون الـ 3٠% من مستويات الطلب الذي كان عليه في العام 

٢٠١١، إضافة إلى تعذر إمكانية التصدير.

ازدياد العرض على الطلب لمادة االسمنت حّتم على الشركة االلتزام بأسعار المبيع   •
المعتمدة من قبل المؤسسة العامة لإلسمنت على الرغم من:

فارق الكلفة للطاقة والكهرباء نظرًا لعدم توفر الدعم المتاح لشركات القطاع العام.  -
ارتفاع الكلف المترتبة على األعباء األمنية بالمقارنة مع معامل شركات القطاع   -

العام المتواجدة في مناطق آمنة.
المواد  تكاليف  المحلية الرتفاع  السوق  اإلسمنت في  أسعار مبيع  عدم مواكبة   -
ألسعار  المتاحة  الربح  لهوامش  مقاربتها  وعدم  العملة  صرف  بأسعار  المرتبطة 

المبيع في دول الجوار.

على الرغم من انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا واستقرار كلف بعض المواد 
األولية بالعمالت األجنبية إال أن تكاليف االنتاج ارتفعت بشكل حاد بالليرة السورية، هذا 
باإلضافة الرتفاع الكلف نتيجة لألعباء المترتبة على مصاعب النقل والخدمات اللوجستية 

واآلثار البالغة للعقوبات االقتصادية المفروضة على سوريا.

20122013201٤20152016النسبة المالية

٢7%37%٥7%٥٢%9٢%نسبة التداول

7%١٢%٢٢%١9%36%نسبة السيولة السريعة

٢%7%9%١١%٢٥%نسبة النقدية

تركزت جهود الشركة خالل الفترة الماضية على ضمان سالمة العاملين، وحماية األصول الثابتة في المصنع وكذلك إعمار مخازين 
المواد األولية الالزمة لالنتاج وقطع الغيار الالزمة للصيانة لضمان استمرار العملية االنتاجية.  

بتاريخ  للشركة  المالي  المركز  جوانب  على بعض  الضوء  تسلط  التي  المالية  النسب  يأتي مجموعة من  فيما  لكم  ونعرض  هذا 
٢٠١6/١٢/3١ وذلك بالمقارنة مع ما كان عليه الحال فيما يخص المركز المالي للشركة في نهاية كل من األعوام السابقة ٢٠١٢، 

:٢٠١،  ٢٠١٤، ٢٠١٥3

%١٠٠

%١٥٠

%١٥٠-

%١٠٠-

%٥٠-

%٠

%٥٠

النسب المالية

نسبة التداولنسبة النقدية نسبة السيولة السريعة

٢٠١6
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األثر المالي للعمليات ذات الطبيعة غير المتكررة
لقد تعرض مصنع اسمنت البادية خالل األعوام السابقة إلى عدد من حوادث النهب والسرقة والتخريب، نجم عن هذه الحوادث العديد من الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة. وكان آخر هذه الحوادث هو الحادث األمني الذي 
تعرض إليه المصنع خالل الفترة من ٥ نيسان ٢٠١6 ولغاية ٢٤ نيسان ٢٠١6، وقد بلغت القيمة الدفترية لمجموع األضرار والموجودات التي تعرضت للنهب أو التخريب كنتيجة للحادث المذكور ما قيمته حوالي ٤9٠ مليون ليرة 

سورية، والتي تمثل ما يلي:
- القيمة الدفترية لألصول والمواد األولية وقطع الغيار المسروقة باالضافة إلى نقد في الصندوق بمجموع 3٠٢ مليون ليرة سورية )وهو ما ورد في تقرير مدقق الحسابات في البند رقم ٢6 – مواد مسروقة ومتضررة(.

- قيمة مواد استهالكية وأدوات صغيرة مسجلة أصواًل في بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر باإلضافة إلى القيمة التقديرية لألضرار الناجمة عن العمل اإلرهابي والبالغة بمجموعها ١٨٨ مليون ليرة سورية.
علمًا بأن القيمة االستبدالية لهذه الموجودات المتضررة تفوق هذا المبلغ. وقد ترافق الحادث المذكور بالتوقف الكامل لعمليات البيع واإلنتاج في المصنع مما حّمـل بعض الخسائر اإلضافية غير المباشرة كنتيجة للتوقف المذكور.

20122013201٤20152016النسبة المالية

صافي رأس المال العامل
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20122013201٤20152016النسبة المالية
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السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر وصافي حقوق المساهمين 

٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١٥٢٠١6العملةالبيـــان

)١٢,٨٤٢,٠76,697()9,٨6٠,٢٨١,١١٠()٥,٤١٥,٢٠7,٠9٨()٤.٢9٥.١١٤.7٨6()6٠٤.٨٥٢.٢3٠(ل.سصافي الربح / الخسارة

-----ل.س /سهمتوزيعات األرباح

)٢٤,٤69,39٢,١٢٤()١١,6٢7,3١٥,٤٢7()١,767,٠3٤,3١7(7.9٤3.٢٨7.٥673.6٤٨.١7٢.7٨١ل.سصافي حقوق المساهمين

١٠٠.٠٠ ١٠٠.٠٠ ١٠٠.٠٠ ١٠٠.٠٠ ١٠٠.٠٠ل.س /سهمالقيمة االسمية للسهم

)٢٥٠.7١()١١9.١3()١٨.١٠(٨١.3937.3٨ل.س /سهمالقيمة الدفترية للسهم

أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة
بلغت أتعاب مفتش حسابات الشركة - وهو المحاسب القانوني مصطفى عوني زكية – خالل العام ٢٠١6  /١,٥٠٠,٠٠٠ ل.س/ فقط مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية ال غير وذلك لقاء قيامه بأعمال التدقيق لحسابات شركة 

اسمنت البادية المساهمة المغفلة، أما عن أتعاب التدقيق للشركات التابعة فإنه حتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يجري تعيين مفتش حسابات عن العام ٢٠١6 لشركة إمداد أوف شور التابعة.

أتعاب استشارات مالية 
بلغت أتعاب شركة ديلويت آند توش )الشرق األوسط( تميمي والسمان مبلغًا قدره /٢٥,7٥٠,٠٠٠ ل.س/ فقط خمسـة وعشـرون مليون وسـبعمائة وخمسـون ألف ليرة سـورية ال غير وذلك لقاء قيامه باألعمال التاليـة خالل العام ٢٠١6: 

١- االستشارات المالية.

.ERP ٢- تدقيق نظام تخطيط موارد الشركة الـ

3- التقارير الخاصة باإلدارة.
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المزايا والمكافآت لمجلس اإلدارة 
واإلدارة العليا ومفتش الحسابات

الحقًا لتعليمات اإلفصاح عن المزايا والمكافآت التي يتقاضاها كل من رئيس 
وأعضاء مجلس اإلدارة، فإننا نشير إلى أنه لم يتقاضى أي من رئيس وأعضاء 
 - خارج سوريا  المقيمين  اإلدارة  أعضاء مجلس  فيهم  بمن   – اإلدارة  مجلس 
مقابل حضورهم  وإقامة  بدالت سفر  أو  مزايا  أو  مكافآت  أو  تعويضات  أية 
باستثناء   ٢٠١6 العام  خالل  الشركة  لشؤون  إدارتهم  أو  المجلس  الجتماعات 

العضو المستشار السيد محمد محمد صبحي الحالق.
التي  العليا  اإلدارة  أشخاص  يتقاضاها  التي  والمكافآت  المزايا  يخص  فيما 
تتمثل في األجور واألتعاب والرواتب والمكافآت ونفقات السفر التي يحصلون 
عليها، فإن مجموع هذه المبالغ متضمنة في اإليضاحات المرفقة بالبيانات 
المالية المدققة في الصفحة رقم /66/ من التقرير المالي المرفق بهذا التقرير 

تحت عنوان بنود بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.

التبرعات والمنح 
قامت شركة اسمنت البادية في العام ٢٠١6 باإلسهام في جملة من األعمال 
المجتمعية من خالل إنجاز وتمويل أعمال اإلنشاء واإلصالح لعبارات السيول 
المتضررة على الطريق العام دمشق – تدمر باإلضافة للتبرعات لصالح صناديق 
أسر الشهداء وبعض الجمعيات الخيرية المصرح لها من أجل المساهمة في 
القاهرة  الظروف  من  الرغم  على  وأبنائه  الوطن  تجاه  االجتماعية  المسؤولية 

التي عانت منها الشركة.

العقود والمشاريع واالرتباطات مع 
األطراف ذوي العالقة

أو  التابعة  الشركات  مع  عقود  أي  بإبرام   ٢٠١6 العام  خالل  الشركة  تقم  لم 
الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو 

المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

استراتيجية الشركة والخطة المستقبلية
قامت شركة اسمنت البادية بوضع استراتيجية وخطة عمل تفصيلية للعام ٢٠١7 حيث وضحت فيها رؤية الشركة واستراتيجيتها خالل العام 

القادم وقامت بصياغة أهداف عمل لكل إدارة في الشركة بما يضمن حسن تنفيذ الخطط واألهداف الموضوعة.
وعليه جاءت استراتيجية وخطة الشركة لتؤكد على الرؤية واألهداف الرئيسية التالية:

استمرار إعطاء األولوية المطلقة ألمن وسالمة موظفي الشركة ووضع خطط وسياسات وتطبيق الممارسات الالزمة لتحقيق أمن   •
وسالمة كافة العاملين في الشركة مع سجل خاٍل من أي وفيات أو اصابات عمل خطيرة ودائمة.

حماية أصول الشركة ومواردها ورفع جاهزيتها الفنية بشكل دائم.  •
تعزيز وضع الشركة التنافسي وموقعها في األسواق السورية من حيث التميز بجودة منتجاتها والعمل على زيادة حصتها السوقية.  •

ورفع  األداء  معايير  وتحسين  التشغيل  لعمليات  المستمر  التطوير  مع  واإلسمنت  الكلنكر  لمادتي  والبيع  اإلنتاج  خطط  تحقيق   •
اإلنتاجية وكفاءة اإلنتاج.

الحفاظ على عالقة متميزة مع كافة المتعاملين مع الشركة بما في ذلك التجار والموردين.  •
إدارة موارد الشركة بكفاءة واقتصاد والعمل على خفض كافة التكاليف غير الُمنتجة والعمل على تأمين المستويات التخزينية العليا   •

لبعض المواد األولية االستراتيجية. 
االستمرار في الدراسات الفنية وتحديثها لرفع كفاءة المصنع وقدراته على االستجابة السريعة ألي احتياجات مستقبلية ولمشاريع   •

إعادة اإلعمار.
كما قامت الشركة بتعريف التحديات الرئيسية التي ستواجهها خالل العام ٢٠١7 لُيصار إلى متابعتها ورفع قدرة الشركة في التجاوب مع 

أي طارئ، وتتلخص فيما يلي:
تحقيق خطط اإلنتاج والمبيعات بدون أي انقطاعات أو توقفات في ظل الظروف األمنية في المناطق المحيطة بالمصنع بشكل   •
خاص والتطورات السياسية في البلد بشكل عام، بما يتضمنه ذلك من رفع جهوزية خط اإلنتاج ورفع قدرات الشركة على مواجهة 

أي طارئ عن طريق صياغة نظام عمل يتمتع بمرونة واستجابة ألي متغيرات.
األوقات  األجنبي وفي  بالقطع  المقرضة  البنوك  تجاه  التزاماتها  بأكبر قدر ممكن من  الوفاء  على  الشركة  قدرة  على  المحافظة   •

المحددة. 
رفع مستوى مجمل الربح مع الزيادة المضطردة لتكاليف اإلنتاج نتيجة لتغيرات سعر الصرف وعدم تغطية أسعار مبيع اإلسمنت   •

لهذه الفروقات.
صعوبات استيراد المواد والتمويل في ظل العقوبات المفروضة في هذا المجال.   •

عدم ارتفاع الطلب على مادة اإلسمنت في ظل تراجع حركة اإلنشاء والبناء وحجم المشاريع العقارية.  •
صعوبات التوظيف واستقطاب الكفاءات الالزمة وارتفاع نسبة التسرب من العمل.  •

تعطى  ببناء خطط عمل  الظروف وقامت  كافة  وبالرغم من  العقبات  كافة  تجاوز  السابق من  البادية في  اسمنت  استطاعت شركة 
األولوية لضمان أمن العاملين وسالمة أصولها ومنشآتها واستمراريتها والمحافظة على جودة منتجاتها وقدرتها على الوفاء بكافة 

التزاماتها المالية والحرص على االلتزام بالقوانين وأسس الشفافية.



اإلسمنت البورتالندي المركب 
CEM II / B-M )P-L( 32.5 N



يستخدم في مختلف االستخدامات االنشائية والمعمارية    •

يستخدم في الصناعات اإلسمنتية مسبقة الصنع    •

يستخدم في كافة معامل البلوك  •

يستخدم في كافة أعمال اإلكساء الخارجي والداخلي   •
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بدعوة من مجلس إدارة شركة اسمنت البادية اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ ١٨ نيسان ٢٠١6 وذلك 
لطرح جميع النقاط المحددة وفقًا لقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢9/ عام ٢٠١١ ومناقشة 

وإقرار جدول أعمال الهيئة العامة العادية، نورد لكم فيما يلي موجزًا عن أبرز القرارات المتخذة خالل االجتماع:

أواًل: المصادقة واإلقرار على جميع ما ورد في تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مفتش الحسابات والتقرير المالي عن 
الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٥ حتى 3١ كانون األول ٢٠١٥.

ثانيًا: المصادقة واإلقرار على انتخاب المحاسب القانوني مصطفى عوني زكية مدققًا لحسابات الشركة لممارسة 
تفويض  وتم   ،٢٠١6 للعام  واحدة  لمدة سنة  ٢٠١١ وذلك  لعام   /٢9/ رقم  الشركات  قانون  مهامه وفقًا ألحكام 

مجلس اإلدارة لتحديد أتعابه.

العام ٢٠١6 ولغاية  الممتدة من  للفترة  الثالثة  لدورته  إدارة جديد  المصادقة واإلقرار على تشكيل مجلس  ثالثًا: 
القاضية   ٢٠١١ لعام   /٢9/ رقم  التشريعي  بالمرسوم  الصادر  الشركات  قانون  ألحكام  استنادًا  وذلك  العام٢٠٢٠ 
بانتخاب سبعة أعضاء من قبل الهيئة العامة لتشكيل مجلس إدارة جديد بداًل من مجلس اإلدارة الذي انتهت مدة 

واليته بتاريخ ١٨ نيسان ٢٠١6، وقد تمت المصادقة على انتخاب السادة التالية أسماؤهم:

ممثاًل عنالسادة#

شركة المهيدب القابضةالدكتور عماد عبد القادر المهيدب١

شركة سيرانفست القابضةالدكتور فؤاد فهد الصالح٢

شركة سيرانفست القابضةالمهندس رائد إبراهيم المديهيم3

شركة ميناف اس أي اسالمهندس برونو كاريه٤

شركة الفوزان القابضةالمهندس محمد عبد العزيز العقيل٥

نفسهالسيد إبراهيم أديب شيخ ديب6

نفسهالسيد طارق زياد الزعيم7

رابعًا: المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بخصوص حصول الشركة على قرض مؤجل الدفع يقدم من كبار 
المساهمين حيث أن مبيعات الشركة وإيراداتها تتم بالليرة السورية حصرًا وبالتالي فهي ال تملك مصدرًا للحصول 
على القطع األجنبي، ولما كانت الشركة بحاجة إلى مبلغ من القطع األجنبي بهدف سداد القسط المستحق في 
نهاية الربع األول من العام ٢٠١6 من جزء القرض المجمع الممنوح بالدوالر األمريكي من قبل المصارف المقرضة 
بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة بتاريخ ٢٠١١/٤/١٤، فإن مجلس إدارة الشركة يرى أنه من مصلحة الشركة 
أن تقوم باقتراض مبلغ /١.٠٨3.٥٠٠/ يورو ويتم الحصول على القرض من المساهمين المؤسسين للشركة وفقًا 

لحصصهم في كفاالت الشركات والكفاالت الشخصية المقدمة من قبلهم للمصارف المقرضة.

خامسًا: تفويض مجلس إدارة الشركة المنتخب في االجتماع بالصالحيات الكاملة التي تخوله القيام بأي عملية 
اقتراض مستقبلية من كبار المساهمين في الشركة وذلك وفقًا لما تقتضيه مصلحة الشركة، بما في ذلك تحديد 
المبالغ المراد اقتراضها واالتفاق على كافة الشروط الناظمة لهذا االقتراض مع األطراف المقرضة والموافقة 

عليها وتقديم ما يراه مناسبًا من ضمانات.

المصرفي  القرض  إعادة هيكلة  تخوله طلب  التي  الكاملة  بالصالحيات  الشركة  إدارة  تفويض مجلس  سادسًا: 
اتفاقية  بموجب  األمريكي(  والدوالر  السورية  )الليرة  بعملتين  عليه  الحصول  تم  الذي  األجل  طويل  المجمع 
التسهيالت الموقعة مع المصارف المقرضة بتاريخ ٢٠١١/٤/١٤، أو طلب إعادة هيكلة أحد جزأي القرض المذكور 

فقط وذلك في الوقت الذي يراه هذا المجلس مناسبًا ووفقًا لما تقتضيه مصلحة الشركة. 

سابعًا: المصادقة واإلقرار على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن أعمال الشركة للمدة 
الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٥ حتى 3١ كانون األول ٢٠١٥.

مقتطفات من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1٨ نيسان 2016
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البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
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بيان الوضع المالي 

كما في 31 كانون األول

20162015إيضاح

ل.س.ل.س.

الموجودات

الموجودات المتداولة

٥7٤٢.٢69.١٥3١.١٨3.79٥.3٨3نقد في الصندوق ولدى المصارف 

6١.٢١9.٤9٢.63١٨9٥.٤7٠.٥١9دفعات مقدمة للموردين والمقاولين

١6٢.٤٠٠.٥١3٢.٢٥١.٢١3ذمم مدينة-أطراف ذات عالقة

١٥١٠9.996.9٥7ذمم مستحقة على الزبائن

7٥.7٠٠.33٢.٢٢6٤.٢7٤.3٢٤.٥7١المخزون

٨١٥6.٥٢3.٨٨٨١٠٤.677.9١٠أرصدة مدينة أخرى

7.93١.٠١٥.36٨6.٤6٠.٥١9.٥96مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

979.7١١.٨٨٠٢٥٢.٤٤7.69٥مشاريع قيد التنفيذ

١٠١١.٢37.٠١٥.9٤3١١.٥69.٠7١.١٥٠موجودات ثابتة مادية

١١١٥.٥73.٨٥٨39.9١3.٥73موجودات ثابتة غير مادية

١١.33٢.3٠١.6٨١١١.٨6١.٤3٢.٤١٨مجموع الموجودات غير المتداولة

١9.٢63.3١7.٠٤9١٨.3٢١.9٥٢.٠١٤مجموع الموجودات

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 3٠ تشكل جزء ا أساسيا من البيانات المالية
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بيان الوضع المالي / تابع
كما في 31 كانون األول

20162015إيضاح

ل.س.ل.س.

المطلوبات 

المطلوبات المتداولة

١٢6٨١.٨٤٠.9776١7.73٤.٥١١المستحق للموردين والمقاولين

١3٢3.٥١9.١١١.6٥٥١3.9٤9.١6١.٠٤٢قروض قصيرة األجل

١٤٥.6٨6.9١٢.9٥6٢.993.٥٢٢.76٤أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة

٥٢.١٢6.٢٢٢          -          ١٥دفعات مقدمة من الزبائن

٢9.٨٨7.٨6٥.٥٨٨١7.6١٢.٥٤٤.٥39مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

١6٨.٤٥٤.٥٠7.٠٢٥٤.7٠9.٢٥٨.٨٢٢ذمم دائنة-أطراف ذات عالقة

١7٥.39٠.336.٥6٠7.6٢7.٤6٤.٠٨٠قرض طويل األجل

١3.٨٤٤.٨٤3.٥٨٥١٢.336.7٢٢.9٠٢مجموع المطلوبات غير المتداولة

٤3.73٢.7٠9.١73٢9.9٤9.٢67.٤٤١مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين

١٨9.76٠.٠٠٠.٠٠٠9.76٠.٠٠٠.٠٠٠رأس المال المكتتب به والمدفوع 

)١.9٤7.3٨٤.7٨9()١.6٨١.6٨6.٥3٢(خسائر متراكمة محققة 

)١9.٤39.93٠.63٨()3٢.٥٤7.7٠٥.٥9٢(خسائر متراكمة غير محققة

)١١.6٢7.3١٥.٤٢7()٢٤.٤69.39٢.١٢٤(مجموع حقوق المساهمين

١9.٢63.3١7.٠٤9١٨.3٢١.9٥٢.٠١٤مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 3٠ تشكل جزء ا أساسيا من البيانات المالية
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بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20162015إيضاح

ل.س.ل.س.

١9١3.٨93.٢١3.٠٠79.٠7٢.٨١٥.6٨٥صافي المبيعات

)٥.٨٢9.97٢.٨3٤()7.939.١33.٥93(٢٠كلفة البضاعة المباعة

٥.9٥٤.٠79.٤١٤3.٢٤٢.٨٤٢.٨٥١مجمل الربح

)١.73٠.٤٥٥.7١7()٢.9١٤.397.٨٤9(٢١مصاريف إدارية وعمومية

١3.٠٠9.9٨٥)36.٢٥١.٨٥3(٢٢فروقات أسعار الصرف محققة

)9.939.٨٤٢.679()١3.١٠7.77٤.9٥٤(٢٢فروقات أسعار الصرف غير محققة

٢3٢٥.٤٠٤.3٠٤١٥.77٢.69٤إيرادات فوائد

)١.63١.٨٢7.١7٤()٢.٤66.33٤.٥٨١(٢٤أعباء تمويل

٢٠3.١٠٥.٠٠٠-استرداد مؤونة مواجهة مخاطر وأعباء محتملة

٥.3٤١.٢٢7١7.9٤١.٤٥٥تخفيض فوائد قرض الشركاء المؤسسين

)٥٥.9٥٤.١٠٥()3٠٢.١٤٢.٤٠٥(٢6مواد مسروقة ومتضررة

3.٠٠٠.٠٠٠-أرباح من استبعاد أصول ثابتة

٢.١٢6.٥٨٠     -     إيرادات أخرى

)9.٨6٠.٢٨١.١١٠()١٢.٨٤٢.٠76.697(خسارة السنة

     -          -     بنود دخل شامل أخرى

)9.٨6٠.٢٨١.١١٠()١٢.٨٤٢.٠76.697(إجمالي الخسارة الشاملة

)١٠١.٠3()١3١.٥٨(٢٥نصيب السهم من خسارة السنة

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 3٠ تشكل جزء ا أساسيا من البيانات المالية
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

رأس المال

المكتتب به والمدفوع
خسارة السنة

خسائر

متراكمة محققة

خسائر

متراكمة غير محققة
المجموع

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

)١.767.٠3٤.3١7()9.٥٠٠.٠٨7.9٥9()٢.٠٢6.9٤6.3٥٨(-9.76٠.٠٠٠.٠٠٠الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٥

)9.٨6٠.٢٨١.١١٠(--)9.٨6٠.٢٨١.١١٠(-إجمالي الخسارة الشاملة 

     -     )9.939.٨٤٢.679(9.٨6٠.٢٨١.١١٠79.٥6١.٥69     -     تخصيص خسارة السنة

)١١.6٢7.3١٥.٤٢7()١9.٤39.93٠.63٨()١.9٤7.3٨٤.7٨9(-9.76٠.٠٠٠.٠٠٠الرصيد كما في 3١ كانون األول ٢٠١٥

)١٢.٨٤٢.٠76.697(--)١٢.٨٤٢.٠76.697(-إجمالي الخسارة الشاملة

     -     )١3.١٠7.77٤.9٥٤(١٢.٨٤٢.٠76.697٢6٥.69٨.٢٥7     -     تخصيص خسارة السنة

)٢٤.٤69.39٢.١٢٤()3٢.٥٤7.7٠٥.٥9٢()١.6٨١.6٨6.٥3٢(     -     9.76٠.٠٠٠.٠٠٠الرصيد كما في 3١ كانون األول ٢٠١6
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بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20162015إيضاح
ل.س.ل.س.التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)9.٨6٠.٢٨١.١١٠()١٢.٨٤٢.٠76.697(خسارة السنة
تعديالت للوصول إلى صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية 

١3.٢٢٥.9٨9.٤٢79.9٥٢.٢٥٢.٠6٠فروقات سعر صرف غير محققة
١٠٨6٤.٨٠١.٠٨9٨٤7.٠١٥.٢٢٤االستهالكات

١١٢٤.٢6٤.١١٠٢3.3٨٤.٤٢9اإلطفاءات
)3.٠٠٠.٠٠٠(-أرباح استبعاد أصول ثابتة

٢63٠٢.٠٥3.٨6٥٥٥.9٥٤.١٠٥خسارة مواد مسروقة ومتضررة
٢٤١.٢٠6.١٠9.٨٤367٠.99٤.١6٨مؤونة مصاريف قرض المقاول األجنبي

)٢٠3.١٠٥.٠٠٠(-استرداد مؤونة مواجهة مخاطر وأعباء محتملة
٢7.636.٢9337.6١٢.99٤مؤونة قرض الشركاء المؤسسين

٢.٨٠٨.777.93٠١.٥٢٠.٨٢6.٨7٠
-)١٠9.996.9٥7(الزيادة في ذمم مستحقة على الزبائن

)١.١٨6.3١٥.3٢٢()١.67٨.٨٨١.١٨6(الزيادة في المخزون
)١٠.٢3٥.٠٤٥()٥١.٨٤٥.97٨(الزيادة في أرصدة مدينة أخرى

)33٤.٥٠7.٤7٥(67.7٥٤.٥٨7الزيادة / )النقص( في المستحق للموردين والمقاولين
١١3.3٤9.٢93٢6٤.6٥٥.٢69الزيادة في األرصدة الدائنة األخرى والمصاريف المستحقة

)79.٠3٨.٠9٢()٥٢.١٢6.٢٢٢(النقص في دفعات مقدمة من الزبائن
١.٠97.٠3١.٤67١7٥.3٨6.٢٠٥صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
١79.93١.٢6٤)3٢٤.٠٢٢.١١٢()الزيادة( / النقص في دفعات مقدمة للمقاولين

)3٠.١63.٨٨٢()6٥.١٤3.6١6(9إضافات إلى مشاريع قيد التنفيذ
)7٨.٢73.٤١9()3٤7.٤١9.3٠١(١٠إضافات إلى موجودات ثابتة مادية

)7.37٤.٢١٤()٢٠٠.٠٠٠(١١إضافات إلى موجودات ثابتة غير مادية
3.٠٠٠.٠٠٠     -     متحصالت من بيع أصول ثابتة

67.١١9.7٤9)736.7٨٥.٠٢9(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج عن األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

-)٢.3٢3.٠6٨.6٠٠(تسديد قروض قصيرة األجل
-١.٠7٢.6٢٨.٤٨٢زيادة في التمويل من أطراف ذات عالقة

١6٤٤٨.667.٤٥٠١٤٨.٠٠6.٢٨7فوائد مرسملة على قرض الشركاء المؤسسين
١٤٨.٠٠6.٢٨7)٨٠١.77٢.66٨(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج عن األنشطة التمويلية

39٠.٥١٢.٢٤١)٤٤١.٥٢6.٢3٠(صافي )النقص( / الزيادة في النقد في الصندوق ولدى المصارف 
٥١.١٨3.79٥.3٨3793.٢٨3.١٤٢النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في أول السنة

٥7٤٢.٢69.١٥3١.١٨3.79٥.3٨3النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في آخر السنة

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 3٠ تشكل جزء ا أساسيا من البيانات المالية
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
موضوع ونشاط الشركة  -1

بتاريخ ١ حزيران ٢٠٠6 بحسب قانون  الوزراء رقم ٢٤6٥  رئاسة مجلس  البادية هي شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست بموجب قرار  شركة اسمنت 
االستثمار رقم ١٠ لعام ١99١ وتعديالته والذي يعفي الشركة من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء اإلنتاج الفعلي أو االستثمار أيهما أقرب. 

سجلت الشركة في السجل التجاري لمحافظة ريف دمشق تحت الرقم ٨٥93 بتاريخ 3 أيلول ٢٠٠٨.

تم تمديد فترة إنشاء المشروع بموجب القرار ٢3٠٥ الصادر عن مدير عام هيئة االستثمار السورية بتاريخ 7 تموز ٢٠٠9 لتصبح خمس سنوات تنتهي بتاريخ 
١ حزيران ٢٠١١ أو تاريخ بدء اإلنتاج أيهما أقرب.

مدة الشركة ٢٥ سنة تبدأ في ٢٤ أيلول ٢٠٠7. كما حصلت الشركة على السجل الصناعي بتاريخ ١٥ أيار ٢٠١١.

وقعت الشركة بتاريخ 7 حزيران ٢٠١١، على شهادة القبول الشرطي التي تشهد بموجبها بأنه بتاريخ 7 حزيران ٢٠١١ قد أتم المقاول والمتمثل بشركة 
»CBMI للمقاوالت« عمله في بناء خط االنتاج األول العائد لشركة إسمنت البادية. وأن جميع عمليات تركيب اآلالت والتجهيزات قد انتهت وعليه فقد 
أصبح خط اإلنتاج جاهزًا لالستالم وذلك وفقًا للمادة رقم ١١-١٠ من العقد. ومن خالل التوقيع على شهادة القبول الشرطي، تعتبر الشركة قد انتقلت 

من مرحلة التشغيل التجريـبي إلى مرحلة التشغيل الفعلي.

الالزمة لإلنتاج من آالت وتجهيزات  المستلزمات  العادي واألسود واستيراد جميع  البورتالندي  إنتاج اإلسمنت  إقامة واستثمار مشروع  الشركة  غاية 
ومعدات وأجهزة وآليات وقطع التبديل الالزمة إلقامة المشروع وتشغيله والمشاركة والمساهمة في مشاريع مماثلة أو متممة والقيام بالصناعات 

المتممة والمكملة والحصول على أية حقوق أو امتيازات الزمة للشركة واستيراد وسائط النقل الالزمة.

انعقدت الجمعية التأسيسية للشركة بتاريخ ٢٨ آب ٢٠٠٨ وتم انتخاب مجلس اإلدارة األول للشركة. بتاريخ ١٨ نيسان ٢٠١6 تم انعقاد الهيئة العامة العادية 
للشركة، وقد تم انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات ليخلف مجلس اإلدارة السابق الذي انتهت واليته في  ٢٠ آذار ٢٠١6

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  -2
معاييــر التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها أثر جوهري على البيانات المالية أ 

تـم تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية في إعداد البيانات المالية للشركة، والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية 
التي تبدأ كما في أو بعد ١ كانون الثاني ٢٠١6، والتي لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية للسنة والسنوات 

السابقة، علمًا بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجــة المحاسبيـــة للمعامــالت والترتيبات المستقبليـة:

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١٤(: الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية.  •
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )١(: عرض البيانات المالية   •

والمتعلقة بالمبادرة باإلفصاح.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١١(: الترتيبات المشتركة   •
والمتعلقة بالمعالجة المحاسبية لشراء الحصص في العمليات المشتركة.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )١6(: الممتلكات واآلالت   •
غير  الموجودات   )3٨( رقم  الدولي  المحاسبة  ومعيار  والمعدات، 
الملموسة: توضيح للطرق المحاسبية المقبولة لالستهالك واإلطفاء.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )١6(: الممتلكات واآلالت   •
والمعدات ومعيار المحاسبة الدولي رقــم )٤١( الزراعة: النباتات المثمرة.
المالية  البيانات   :)٢7( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت   •
الشركات  في  االستثمارات  بتسجيل  للمنشآت  السماح  المنفصلة، 
طريقة  باستخدام  الزميلة  والشركات  المشتركة  والمشاريع  التابعة 

حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة.
البيانات   :)١٠( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  التعديالت   •
المالية رقــم )١٢(: اإلفصاح  الدولي للتقارير  المالية الموحدة والمعيار 
رقــم  الدولي  المحاسبة  ومعيار  األخرى  المنشآت  في  الحصص  عن 
)٢٨(: االستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة والمتعلقة 

بتطبيق استثناء التوحيد على المنشآت االستثمارية.
خالل  الصادرة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  على  السنوية  التحسينات   •
األعوام ٢٠١٢ - ٢٠١٤ والتي تغطي التعديالت الحاصلة على المعايير الدولية 

للتقارير المالية أرقام )٥( و)7( ومعايير المحاسبة الدولية أرقام )١9( و)3٤(.



البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٦ - شركة اسمنت البادية )ش.م.م.( 

٥٤

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد: ب 
لم تقم الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الواردة أدناه الصادرة والجاهزة للتطبيق المبكر لكن غير سارية المفعول بعد:

سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعدمعايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

والتي   ٢٠١6  -  ٢٠١٤ األعوام  الصادرة خالل  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  على  السنوية  التحسينات 

تغطي التعديالت الحاصلة على المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام )١( و)١٢( ومعيار المحاسبة الدولي 

رقم )٢٨(.

التعديالت الحاصلة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )1( 

ومعيار المحاسبة الدولي رقم )2٨( يبدأ سريانها للفترات المالية 

التي تبدأ من 1 كانون الثاني 201٨. أما التعديالت الحاصلة على 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )12( يبدأ سريانها للفترات 

المالية التي تبدأ من 1 كانون الثاني 2017.

بالموجودات  باالعتراف  والمتعلقة  الدخل  )١٢(: ضرائب  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت 

الضريبية المؤجلة عن الخسائر غير المحققة. 
أول كانون الثاني 2017

المتعلقة باضافة إفصاحات  النقدية  التدفقات  بيان   :)7( الدولي رقم  المحاسبة  التعديالت على معيار 

تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية .
أول كانون الثاني 2017

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )٢٢(: العمليات المجراة بالعمالت األجنبية 

والدفعات المقدمة.

يتناول التفسير العمليات المجراة بالعمالت األجنبية أو أجزاء من عمليات، حيث:

• يوجد ثمن معنون بعملة أجنبية

• تعترف المنشأة بأصل مدفوع مقدمًا أو بمطلوب إيرادات مؤجلة متعلق بذلك الثمن قبل االعتراف 

بالموجودات ذات الصلة أو اإليرادات أو المصاريف، و

• األصل المدفوع مقدمًا أو مطلوب اإليرادات المؤجلة هو أصل أو مطلوب غير نقدي.

 أول كانون الثاني 201٨

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )٢(: الدفع على أساس السهم والمتعلقة 

بالتصنيف والقياس لعمليات الدفع على أساس السهم.
أول كانون الثاني 201٨

تاريخ  بين  ما  بالفرق  والمتعلقة  التأمين  عقود   :)٤( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  التعديالت 

سريان كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( ومعيار عقود التأمين الجديد.
أول كانون الثاني 201٨

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
سارية المفعول للسنوات المالية 

التي تبدأ في أو بعد

 :  )٤٠( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت 

 )٥7( رقم  الفقرة  تعديل  تم  حيث  العقارية  االستثمارات 

لتنص على ان المنشأة تقوم بتحويل أي عقار من أو إلى 

االستثمارات العقارية فقط عندما يكون هنالك دليل على 

التغير في االستخدام.

توقف  أو عند  تتوافق  التغير في االستخدام عندما  يحدث 

توافق العقارات مع تعريف االستثمارات العقارية.

ال يشكل التغيير في نوايا اإلدارة الستخدام العقار دليل على 

وجود تغير في االستخدام.

تم تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة الواردة فيها 

غير شاملة.

أول كانون الثاني 201٨

 :)7( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  التعديالت 

األولي  بالتطبيق  المتعلقة  اإلفصاحات  المالية،  األدوات 

للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(.

عندما يتم تطبيق المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم )9(.

المالية  األدوات   :)7( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 

محاسبة  حول  إضافية  بإفصاحات  المتعلقة  اإلفصاحات 

التحوط )والتعديالت الالحقة( والناتجة عن تطبيق الفصل 

للتقارير  الدولي  المعيار  في  التحوط  بمحاسبة  الخاص 

المالية رقم )9(.

عندما يتم تطبيق المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم )9(.
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معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
سارية المفعول للسنوات المالية 

التي تبدأ في أو بعد

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 األدوات المالية )النسخ المعدلة لألعوام ٢٠٠9 و٢٠١٠ و٢٠١3 و٢٠١٤( حيث صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( األدوات المالية في تشرين الثاني ٢٠٠9 وطرح متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات 

المالية، وتم تعديله في تشرين األول ٢٠١٠ إلضافة متطلبات لتصنيف وقياس واستبعاد المطلوبات المالية، كما تم طرح نسخة جديدة في تشرين الثاني ٢٠١3 لتتضمن متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط. كما تم إصدار نسخه معدلة من المعيار في 

تموز ٢٠١٤ كي يتضمن بشكل رئيسي كل من )أ( متطلبات التدني للموجودات المالية )ب( تعديالت محددة لمتطلبات التصنيف والقياس من خالل طرح فئة لقياس الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر لبعض أدوات الدين البسيطة.

إن النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( تحتوي على المتطلبات المحاسبية لألدوات المالية وحّلت محل معيار المحاسبة الدولي رقم )39(: االعتراف والقياس. وتتضمن النسخة الجديدة من المعيار المتطلبات التالية:

التصنيف والقياس: تصنف الموجودات المالية بناًء على نموذج األعمال والتدفقات النقدية التعاقدية. وقدمت نسخة ٢٠١٤ تصنيفًا جديدًا لبعض أدوات الدين حيث يمكن تصنيفها ضمن »الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر«. ويتم تصنيف المطلوبات المالية بشكل مشابه لمعيار المحاسبة الدولي رقم )39( لكن هنالك اختالفات في المتطلبات المنطبقة على قياس مخاطر االئتمان المتعلقة بالمنشأة.

التدني:  قدمت نسخة ٢٠١٤ نموذج »الخسارة االئتمانية المتوقعة« الحتساب خسارة تدني الموجودات الماليـة، وعليه أصبح من غير الضروري زيادة المخاطر االئتمانية بشكل مسبق حتى يتم االعتراف بخسارة التدني.

محاسبة التحوط:  قدمت نسخة ٢٠١٤ نموذج جديد لمحاسبة التحوط تم تصميمه ليكون أكثر مالءمة مع كيفية قيام المنشآت بإدارة المخاطر عند التعرض لمخاطر التحوط المالي وغير المالي.

إلغاء االعتراف:  تم إتباع متطلبات إلغاء االعتراف للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما وردت في المعيار المحاسبي الدولي رقم )39(.

أول كانون الثاني 201٨

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١٥(: اإليرادات من العقود مع العمالء. 

صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١٥( في أيار ٢٠١٤ حيث وضع نظام شامل وموحد تستعين به المنشآت في قيد اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١٥( سوف يحل محل اإلرشادات الحالية 

بشأن االعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم )١٨(: اإليرادات، والمعيار المحاسبي الدولي رقم )١١(: عقود اإلنشاءات وما يتعلق بها من تفسيرات عند سريان العمل بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١٥(.

ويرتكز المبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١٥( على أنه يتوجب على المنشأة االعتراف بإيراداتها لوصف التحويل الحاصل للبضائع أو الخدمات المتفق عليها للعمالء بقيمة تعكس القيمة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها لقاء 

تلك البضائع أو الخدمات، ويقدم المعيار على وجه الدقة منهجًا لالعتراف باإليرادات بناًء على خمس خطوات:

* الخطوة ١: تحديد العقود المبرمة مع العميل.

* الخطوة ٢: تحديد التزامات األداء الواردة بالعقد.

* الخطوة 3: تحديد قيمة المعاملة.

* الخطوة ٤: تخصيص قيمة المعاملة على التزامات األداء الواردة بالعقد.

* الخطوة ٥: االعتراف باإليرادات عند )أو حين( استيفاء المنشأة اللتزامات األداء.

وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١٥( تعترف المنشأة بإيراداتها عندما يتم استيفاء االلتزام، أي عندما تحول السيطرة للعميل على البضائع أو الخدمات التي تنطوي على استيفاء التزام ما. لقد تم إضافة المزيد من التوجيهات المستقبلية 

للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١٥( حتى يتم معالجة حاالت محددة، وإضافة إلى ذلك يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١٥( مزيدًا من اإلفصاحات التفصيلية

أول كانون الثاني 201٨

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١٥(: اإليرادات من العقود مع العمالء المتعلقة بتوضيح ثالثة جوانب للمعيار )تحديد التزامات األداء، اعتبارات الموكل مقابل الوكيل ، والتراخيص( ولتوفير انتقال مريح للعقود المعدلة والعقود 

المكتملة.
أول كانون الثاني 201٨
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سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعدمعايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١6(: عقود اإليجار، يحدد هذا المعيار كيفية االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. كما يوفر هذا المعيار نموذج محاسبي موحد 

للمستأجر، حيث يتطلب قيام المستأجرين باالعتراف باألصول وااللتزامات لكافة عقود اإليجار باستثناء العقود التي تكون مدتها ١٢ شهرًا أو أقل أو تكون أصولها ذات قيم منخفضة. 

يستمر المؤجرين بتصنيف عقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية، ضمن مفهوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١6( المتعلق بالمحاسبة للمؤجر دون تغيير جوهري عن المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم )١7(.
أول كانون الثاني 2019

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١٠(: البيانات المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم )٢٨(: االستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة )٢٠١١( والمتعلق بمعالجة البيع أو المساهمة في 

الموجودات من المستثمر لشركته الحليفة أو مشروعه المشترك.
تاريخ التطبيق غير محدد بعد

تتوقع إدارة الشركة أن يتم تطبيق المعايير المبينة أعاله في إعداد البيانات المالية عند تاريخ سريان كل منها دون أن تحدث هذه المعايير أي أثر جوهري على البيانات المالية للشركة باستثناء تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام )9( و)١٥( و)١6(، 
حيث تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام )9( و)١٥( في البيانات المالية للشركة خالل الفترات المالية الذي تبدأ من ١ كانون الثاني ٢٠١٨، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١6( من ١ كانون الثاني ٢٠١9، علمًا بأنه قد 
يكون لها أثر جوهري على المبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية والمتعلقة باإليرادات من العقود مع العمالء والموجودات والمطلوبات المالية للشركة وعقود اإليجار، إال أنه من غير العملي أن يتم تقدير أثر تطبيق ذلك في الوقت الحالي 

بشكل معقول لحين قيام اإلدارة باستكمال الدراسة التفصيلية لتطبيق تلك المعايير على البيانات المالية للشركة.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3
إعداد البيانات المالية:

.)IFRS( تم إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية
أسس اإلعداد:

تم اعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية وهي مستخرجة من سجالت الشركة وتظهر هذه البيانات بالليرة السورية )ل.س.( العملة التشغيلية للشركة و عملة االقتصاد.
فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية االساسية المتبعة:
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تحقق اإليرادات أ- 
المبيعات  مردودات  تخفيض  بعد  لالستالم،  القابل  أو  المستلم  للمقابل  العادلة  بالقيمة  اإليرادات  قيد  يتم 

المقدرة، الحسومات والمؤونات المشابهة، إن وجدت.
مبيعات البضاعة

يتم قيد إيرادات مبيعات البضاعة عند تحقق كافة الشروط التالية:
قيام الشركة بتحويل المخاطر الهامة ومنافع ملكية البضائع إلى الشاري.  -

عدم احتفاظ الشركة بعالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بوجود الملكية وال بالرقابة الفعالة على   -
البضائع المباعة.

يمكن قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوقة.  -
من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالعملية إلى الشركة.  -

يمكن قياس التكاليف التي تكبدت أو سيتم تكبدها في العملية بصورة موثوقة.  -
جميع مبيعات الشركة تتم نقدًا  -

إيرادات الفوائد 
تسجل إيرادات الفوائد دوريًا بناًء على أساس المبلغ ومعدل الفائدة الفعلي المطبق. 

مشاريع قيد التنفيذ ب- 
تظهر المشاريع قيد التنفيذ على أساس الكلفة التاريخية بعد تنـزيل خسارة تدني القيمة، إن وجدت.

األصول الثابتة المادية ج- 
تدني  وخسارة  المتراكمة،  اإلستهالكات  تنـزيل  بعد  التاريخية  الكلفة  أساس  على  المادية  الثابتة  األصول  تظهر 
تتكبدها  التي  اإلضافية  التكاليف  زائد  الشراء  كلفة  المشتراة،  الموجودات  تكلفة  تتضمن  وجدت.  إن  القيمة، 

الشركة إليصال األصول إلى حالتها التشغيلية.
يبدأ استهالك هذه األصول عندما تصبح جاهزة لغايات إستعمالها.

المعنية  لألصول  المقدرة  األعمار  مدى  على  الثابت  القسط  بطريقة  المادية  الثابتة  األصول  استهالك  يجري 
كالتالي:

سنة

٥-١٠آليات نقل

٤-٨أجهزة كمبيوتر ومعدات تقنية وإلكترونية أخرى

3-١٠مفروشات ومعدات مكتبية

١٠-٢٥مبنى المصنع

٢-٢٠معدات المصنع

في تاريخ كل مركز مالي تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية لألصول الثابتة وقيمة النفاية في نهاية العمر 
التقديرات  مراجعة  فترة  في  التقديرات  مراجعة  عن  الناتجة  بالفروقات  يعترف  االستهالك.  وطريقة  اإلنتاجي 

والفترات الالحقة إذا كانت إعادة التقييم تؤثر على الفترة الحالية والفترات الالحقة.

يتم احتساب الربح أو الخسارة الناجمة عن استبعاد األصول الثابتة، على أساس الفرق بين سعر المبيع والقيمة 
الدفترية الصافية.ويتم تسجيل الربح أو الخسارة في بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر.

األصول الثابتة غير المادية د- 
تظهر األصول الثابتة غير المادية التي تحدد عمرها الزمني على أساس سعر الكلفة بالليرة السورية بعد تنـزيل 

اإلطفاء المتراكم وخسائر تدني القيمة المتراكمة، إن وجدت.
األصول الثابتة غير المادية التي لم يتحدد عمرها الزمني يتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ البيانات المالية 

ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر.

التدني في قيمة األصول الثابتة المادية وغير المادية هـ- 
لتحديد  المادية  وغير  المادية  للموجودات  الحالية  القيم  بمراجعة  الشركة  تقوم  مالي  بيان وضع  كل  تاريخ  في 
فيما إذا كان هنالك أي مؤشر يدل على انخفاض في قيمة الموجودات. إن وجد، يتم تقدير القيمة المستردة 
غير  اإلنتاجية  الحياة  ذات  الملموسة  غير  الموجودات  مراجعة  تتم  الخسارة.  مدى  تحديد  يتم  لكي  للموجودات 

المحددة بتاريخ بيان الوضع المالي لتحديد فيما إذا كان هنالك أي مؤشر يدل على تدني قيمتها.
إن القيمة المستردة هي القيمة األعلى مما يلي:

القيمة العادلة التي تعكس وضع السوق بتاريخ بيان الوضع المالي مطروحًا منها تكلفة البيع حيث ينطبق،   -
لتحديد القيمة العادلة للموجودات. 

القيمة المستخدمة التي تعادل التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والمتوقعة من االستمرار في استعمال   -
األصل ومن القيمة كخردة في نهاية الحياة العملية المقدرة لألصل وذلك فيما يتعلق بوحدة توليد النقد حيث 

ينطبق.
إذا كانت القيمة المستردة المقدرة لألصل أقل من قيمته الدفترية، يتم خفض القيمة الدفترية لألصل إلى أن 
تصل إلى قيمته المستردة. إن خسارة انخفاض القيمة تسجل في بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان 
األصل قد تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة فإن خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كانخفاض في إعادة التقييم.

في حالة تم الحقًا عكس خسارة انخفاض القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى أن تصل القيمة المقدرة 
المستردة علـى أن ال تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة األصل 
في السنوات السابقة. إن عكس خسارة االنخفاض في القيمة يتم تسجيله في بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر 
إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة فإن عكس خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كزيادة 

في إعادة التقييم.
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المؤونات و- 
الناتجة عن أحداث سابقة والتي من المحتمل أن يترتب عنها استعمال  الحالية  يتم تكوين مؤونات االلتزامات 

موارد اقتصادية يمكن تقديرها بشكل معقول.

الموجودات والمطلوبات المالية ز- 
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان الوضع المالي حين تصبح الشركة طرفًا في الشروط 

التعاقدية لألدوات المالية.
تظهر الذمم التجارية المدينة بقيمتها العادلة بعد تنـزيل المؤونات المناسبة للمبالغ غير القابلة للتحصيل، إن وجدت.

تظهر الذمم التجارية الدائنة بقيمتها االسمية.

الضرائب ح- 
تقوم الشركة باحتساب الضريبة وفقا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء في الجمهورية العربية السورية، لم 
تشكل الشركة مؤونة لضريبة الدخل في البيانات المالية المرفقة كون الشركة مشمولة بقانون االستثمار رقم 
١٠ لسنة ١99١ وتعديالته و الذي يمنـح الشركة اعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء التشغيل الفعلي أو 
بعد 6٠ شهر من تاريخ قرار التشميل رقم ٢٤6٥ بتاريخ ١ حزيران ٢٠٠6 أيهما أقرب. وقد بدأت فترة اإلعفاء بتاريخ 
١ حزيران ٢٠١١، تم تمديد فترة اإلعفاء لتصبح سبع سنوات عوضًا عن خمس سنوات بموجب موافقة هيئة 

االستثمار السورية بموجب القرار رقم ١7٠3 تاريخ ٢6 تشرين الثاني ٢٠١٥.

تكلفة االقتراض ط- 
يتم رسملة تكلفة االقتراض الناتجة عن شراء أو إنشاء األصول المؤهلة وتسجل كجزء من تكلفة هذه األصول. 
إن األصل المؤهل هو أصل يتطلب مدة هامة من الوقت ليصبح جاهزًا لغايات استعماله. تتوقف رسملة 
تكلفة  قيد  يتم  المطلوبة.  لغايته  األصل  إلعداد  الضرورية  العمليات  جميع  تنتهي  عندما  اإلقتراض  تكلفة 

االقتراض غير المشمولة أعاله في بيان الدخل وبنود الدخل الشامل األخرى للفترة التي تنشأ فيها.

تحويل العمالت األجنبية ي- 
الصرف  اإليرادات والمصاريف، تسجل حسب سعر  بما فيها  السورية  الليرة  غير  الجارية بعمالت  العمليات  إن 
المعمول به بتاريخ العملية. إن أرصدة األصول والمطلوبات المالية المحمولة بتلك العمالت يعاد تحويلها إلى 
الليرة السورية وفق أسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان الوضع المالي أما أرصدة الموجودات والمطلوبات غير 
المالية التي تقاس بالتكلفة التاريخية ال يتم تحويلها. إن فروقات الصرف الناتجة عن هذا التحويل تسجل في بيان 

الدخل وبنود الدخل الشامل األخرى. 

أسعار العمالت الجارية كانت على النحو التالي:

3١ كانون األول

20162015

ل.س.ل.س.

١٥١7,٤٢336.67 دوالر أمريكي

١٥٤١,١36٨.٠٢ يورو

١١٤٠.٨١9١.6٢ درهم إماراتي

١٠.3٤٠.٢٢ ليرة لبنانية

بناًء على تعميم هيئة األوراق المالية السورية رقم ١٢ تاريخ ١٥ شباط ٢٠١٥، يتم فصل فروقات أسعار الصرف 
غير المحققة في بند منفصل ضمن حقوق المساهمين.

اشتراكات التأمينات االجتماعية ك- 
إن الشركة مسجلة في مؤسسة التأمينات االجتماعية وتسدد بشكل منتظم اشتراكات التأمينات عن موظفيها 
إلى المؤسسة. تمثل هذه المساهمات واجبات الشركة تجاه موظفيها فيما يخص تعويض نهاية الخدمة وبالتالي 
سوف يحصل الموظفون على هذا التعويض من مؤسسة التأمينات االجتماعية. ليس على الشركة أي التزامات 

أخرى تجاه موظفيها فيما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة.

المخزون ل- 
يظهر المخزون على أساس الكلفة أو قيمة المردود الصافي أيهما أقل. تتضمن الكلفة المواد المباشرة وحيث 
ينطبق اليد العاملة المباشرة واألعباء األخرى التي تم انفاقها إليصال المخزون إلى مكانه وحالته الحاليين. يتم 
احتساب الكلفة باتباع طريقة المتوسط المرجح. تمثل قيمة المردود الصافي سعر البيع المقدر مطروحًا منه 

جميع التكاليف المقدر تكبدها للتسويق، البيع والتوزيع.
الغيار.  قطع  إلى  باإلضافة  اإلنتاج  قيد  والمواد  الجاهزة  والمواد  والوقود  األولية  المواد  من  المخزون  يتألف 

تستعمل الشركة نظام الجرد المستمر إلحتساب مخزون آخر المدة.

النقد في الصندوق ولدى المصارف م- 
هو النقد واألرصدة لدى المصارف واستحقاقاتها األصلية ثالثة أشهر أو أقل.
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أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات  -٤
في سياق تطبيق السياسات المحاسبية، على إدارة الشركة أن تستعمل تقديرات وافتراضات متعلقة بالقيمة 
الدفترية للموجودات والمطلوبات غير المتوفرة من مصادر أخرى. تعتمد هذه التقديرات واالفتراضات المتعلقة 
هذه  عن  الفعلية  النتائج  تختلف  وقد  صلة،  ذات  تعتبر  أخرى  عوامل  وعلى  سليمة  محاسبية  أسس  على  بها 

التقديرات واالفتراضات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل دوري. يعترف بالفروقات الناتجة عن مراجعة التقديرات المحاسبية 
في الفترة التي تراجع فيها التقديرات وذلك إذا كانت هذه المراجعة تؤثر حصريًا على هذه الفترة، أو في فترة 

المراجعة وفترات الحقة إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترة الحالية وفترات الحقة.

المصادر األساسية لعدم اليقين في التقديرات:
األعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة المادية وغير المادية:  -

االستهالك  وطريقة  المادية  وغير  المادية  الثابتة  لألصول  المقدرة  االنتاجية  األعمار  بمراجعة  الشركة  تقوم 
المطبقة واإلطفاء وقيمة النفاية في نهاية العمر االنتاجي لألصل في نهاية كل دورة مالية.

مؤونة لمواجهة مخاطر ودفعات محتملة:  -
ليرة سورية،   ٥.٠٠9.١١3.6٥6 بمبلغ  إضافية  بمصاريف  عليهم  يعود  قد  المقيم  غير  المقاول  أن  اإلدارة  قدرت 

واستدراكًا تم تكوين مؤونة لهذه القيمة.
تدني قيمة الموجودات وتكوين المؤونات الالزمة:  -

االستردادية  القيمة  بتقدير  اإلدارة  قامت  السورية،  العربية  الجمهورية  بها  تمر  التي  الراهنة  الظروف  ظل  في 
لألصول. باعتقاد اإلدارة، ال توجد مؤشرات لتكوين مؤونات تدني إضافية.

مبدأ االستمرارية:  -
قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشركة على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية، وذلك حسب 
متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )١(. اعتمدت اإلدارة في تقييمها على مجموعة من المؤشرات المالية 
العربية السورية وحالة  التي تمر بها الجمهورية  أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار  والتشغيلية. تعتقد اإلدارة 
عدم اليقين المستقبلية، فإن الشركة تمتلك الموارد الكافية لالستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. 
قام المساهمون المؤسسون، ومنذ عام ٢٠١٤، بمنح الشركة قروضًا مؤجلة لمساعدتها في مواجهة التزاماتها 
المؤسسين  المساهمين  أن  كما  األجل.  وطويل  قصير  المجمع  القرض  لسداد  المقرضة  للمصارف  المالية 
ملتزمون بتزويد الشركة بالدعم الالزم لضمان استمراريتها بالعمل في المدى المستقبلي المنظور حسب مبدأ 

االستمرارية. بناءًا عليه فقد تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
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النقد في الصندوق ولدى المصارف  -5
يتضمن النقد في الصندوق ولدى المصارف حساب الصندوق والحسابات الجارية لدى المصارف والودائع تحت الطلب واستثمارات قصيرة األجل ذات سيولة عالية يمكن تحويلها إلى مبلغ 

محدد من النقد دون أن تتأثر قيمتها وودائع لدى المصارف قصيرة األجل تستحق خالل شهر إلى ثالثة أشهر وهي كالتالي:

كما في 31 كانون األول 2015كما في 31 كانون األول 2016

ل.س.العملة األصليةل.س.العملة األصلية

النقد في الصندوق

63.٢١٥.3٠73.٠77.٤١٤ليرة سورية

١٢.7٠36.٥7٢.7٨66٤7.6٥٠٢١٨.٠٤٤.3٢٥دوالر أمريكي

        -        ١٤.١٠٠7.6٢9.٥١٠يورو

77.٤١7.6٠3٢٢١.١٢١.739

حسابات جارية لدى المصارف

٤٠9.9٨9.6٥6٥٥٠.٤93.9٤٠ليرة سورية

٢١.٥٨٤١١.١6٨.٠٨6١3٥.٢٠9٤٥.٥٢٠.9٨٠دوالر أمريكي

١67.٢3١9٠.٤٨٨.٤٥١١٨3.99٨67.7١٤.٨٠١يورو

٢.3٠9.٨3٠79٢.9٢٢٨79.٠٥6.١٥3١96.٢٤9.٢٨6ليرة لبنانية

٥١٢.٤39.١١٥٨٥9.979.٠٠7

مؤونات مقابل اعتمادات مستندية

٤.٠٤٥٤.6٤9.6٠٤ليرة سورية

٢٨١.66٤١٥٢.٤٠٨.39٠٢66.٤١٢9٨.٠٤٥.٠33يورو

١٥٢.٤١٢.٤3٥١٠٢.69٤.637

7٤٢.٢69.١٥3١.١٨3.79٥.3٨3

يمثل بند مؤونات مقابل اعتمادات مستندية غطاء العتمادات بنسبة ١٠٠%.
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دفعات مقدمة للموردين المقاولين  -6
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األول

20162015

ل.س.ل.س.

3٥٥.6٥٠.٨٤٢٢3٢.٨67.9٨3مقاول غير مقيم 

٨3٢.٥٢٤.٤33٥69.3١٨.١٢٠موردو مواد اولية

١6.٥٠٠.٠٠٠-تأمين للمقالع 

3١.3١7.3٥676.7٨٤.٤١6دفعات مقدمة - دائنون متنوعون لقاء خدمات

١.٢١9.٤9٢.63١٨9٥.٤7٠.٥١9

يمثل بند مقاول غير مقيم مجموع الدفعات المقدمة لكل من شركة )CBMI( و )ASEC( لقاء عقود بناء وتشغيل المصنع والتي لم يتم تصفيتها حتى تاريخ إعداد البيانات المالية.

المخزون  -7
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األول

20162015

ل.س.ل.س.

١3٢.٢٨٤.٠٨39٥٨.٨9٢.٤١٠مواد قيد التصنيع

33٠.66٠.٢96٢٨7.٢٤3.9٨٥إسمنت

٤3٤.33٨.١6١١9٢.7٢٠.763مواد تعبئة وتغليف

٢.37٤.٢٨٤.6٠٠١.٥٨3.٠٢7.٥٨6قطع غيار

٢.٠٠٠.٢٥٢.٨٢٤9٤١.٤٥6.٨93وقود ومواد محركة

3٥٠.9٤7.639٢7٨.١٢٠.٠٤٠مواد أولية

٤٠.٤٥٠.96٨٢٢.3١٨.36٨متفجرات

٥٢.٥٠٢.76٥٢٥.933.636مواد تشحيم وزيوت

٥.7١٥.7٢١.336٤.٢٨9.7١3.6٨١

)١٥.3٨9.١١٠()١٥.3٨9.١١٠(مؤونة مواد مسروقة ومتضررة

٥.7٠٠.33٢.٢٢6٤.٢7٤.3٢٤.٥7١

تم تخفيض مخزون اإلسمنت وقطع الغيار والوقود والمواد المحركة بما قيمته ٢٥٢.٨73.٥3١ ليرة سورية، حيث يمثل هذا المبلغ قيمة المواد المسروقة والمتضررة من المخزون المذكور وذلك 
نتيجة األحداث األمنية القاهرة خالل الفترة الممتدة من ٥ نيسان ٢٠١6 وحتى ٢٤ نيسان ٢٠١6. تم تقدير قيمة هذه المواد بناًء على تقرير لجنة جرد المسروقات وحصر األضرار بتاريخ ١6 آب ٢٠١6.
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أرصدة مدينة أخرى  -٨
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األول

20162015

ل.س.ل.س.

9١.٤99.٨١7٥٢.3٤٤.٨3٠تأمينات وإيجارات ومصاريف مدفوعة مقدمًا

3٢.٤٢6.٠٨3٢٠.9٤٥.١٥٤دفعات مقدمة للموظفين

٢٤.٥7١.6٤٠٢٤.٥7١.6٤٠ضريبة دخل مدفوعة مقدمًا

٤.6٤6.9693.69٢.٠7١استثمارات مالية

3.379.3793.١٢٤.٢١٥أرصدة مدينة متنوعة

١٥6.٥٢3.٨٨٨١٠٤.677.9١٠

تمثل ضريبة الدخل المدفوعة مقدمًا الدفعات المقدمة إلى إدارة الجمارك عند تخليص مستوردات الشركة، وسيتم إعادة هذه المبالغ للشركة عن طريق خصمها من مبلغ الضريبة عند تسديدها.

تمثل دفعات مقدمة للموظفين سلف عمل وديون ممنوحة للموظفين بدون فوائد.

مشاريع قيد التنفيذ  -9
يتكون هذا البند من رصيد تكلفة بناء معمل اإلسمنت، ويتضمن قيمة األعمال المنفذة في الموقع عن طريق المقاولين. تتلخص حركة بند المشاريع 

قيد التنفيذ كما يلي:

كما في 31 كانون األول

20162015

ل.س.ل.س.

٢٥٢.٤٤7.69٥٢٢٢.٢٨3.٨١3الرصيد في أول السنة

6٥.١٤3.6١63٠.١63.٨٨٢إضافات خالل السنة

(تحويالت إلى أصول ثابتة )إيضاح ١٠(  ٢37.٨79.٤3١(     -     

79.7١١.٨٨٠٢٥٢.٤٤7.69٥الرصيد في آخر السنة
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10- موجودات ثابتة مادية
يتكون هذا البند مما يلي:

آليات النقل
 أجهزة كمبيوتر ومعدات

تقنية وإلكترونية أخرى
المجموعمعدات المصنعمباني المصنعمفروشات ومعدات مكتبية

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

الكلفة التاريخية

٤٨.٨٢6.9١١77.٢69.793٤٥.٥٠6.٢٨3٥.٤٥٨.٨٠١.3٨١9.٨١١.3١7.697١٥.٤٤١.7٢٢.٠6٥الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٥

٢٤.٤٠٠.7٥9٢٥.٢63.693٥.٤76.٤7٢7.3٥6.٨٠٠١٥.77٥.69٥7٨.٢73.٤١9إضافات السنة

)3.٠٠٠.٠٠٠(     -          -          -          -     )3.٠٠٠.٠٠٠(استبعاد موجودات ثابتة مادية

)٢١.9٠3.٥١١()٤.99١.١99(     -     )٢.٨٤7.63١()١١.976.6٨١()٢.٠٨٨.٠٠٠(أصول مسروقة أو متضررة 

6٨.١39.67٠9٠.٥٥6.٨٠٥٤٨.١3٥.١٢٤٥.٤66,١٥٨,١٨١9.٨٢٢.١٠٢.١93١٥.٤9٥.٠9١.973الرصيد في 3١ كانون األول ٢٠١٥

١٨١.٥٥١.٥٥٤3٤7.٤١9.3٠١-٥٢.٠٠3.7699٢.3٥٤.١٢٨٢١.٥٠9.٨٥٠إضافات السنة

)3.٨٤١.6٨٠()١.٢٠3.٤٠7(-)١١.3٠٠()٢.6٢6.973(-إطفاء موجودات ثابتة مادية 

٢37.٨79.٤3١-٢37.٨79.٤3١---تحويالت من مشاريع قيد التنفيذ )إيضاح 9(

)9١.١9٥.١66()٥3.٢93.٢7٠(     -     )69.٤٠٠()١9.٨7٠.٢٤6()١7.96٢.٢٥٠(أصول مسروقة أو متضررة*

١٠٢.١٨١.١٨9١6٠.٤١3.7١٤69.٥6٤.٢7٤٥.7٠٤.٠37.6١٢9.9٤9.١٥7.٠7٠١٥.9٨٥.3٥3.٨٥9الرصيد في 3١ كانون األول ٢٠١6

اإلستهالكات المتراكمة

)3.٠9١.٢١٨.73٠()٢.١9٤.9٠3.339()٨١٠.9٠٠.979()١٤.6١9.63١()3٨.٢٢3.6٠١()3٢.٥7١.١٨٠(الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٥

)٨٤7.٠١٥.٢٢٤()٥96.٥3٢.669()٢٢١.٢٤6.3٨٥()٥.٨7٥.37٠()١7.3٠٠.٤٠٥()6.٠6٠.39٥(اإلضافات، أعباء السنة

3.٠٠٠.٠٠٠     -     -     -          -     3.٠٠٠.٠٠٠استبعاد أصول ثابتة

١.3٥6.9١٥9.٢١3.١3١     -     ٤٤3.3١٨6.٠3٢.93٢١.379.966أصول مسروقة أو متضررة 

)3.9٢6.٠٢٠.٨٢3()٢.79٠.٠79.٠93()١.٠3٢.١٤7.36٤()١9.١١٥.٠3٥()٤9.٤9١.٠7٤()3٥.١٨٨.٢٥7(الرصيد في 3١ كانون األول ٢٠١٥

)٨6٤.٨٠١.٠٨9()6٠٢.٠٨6.693()٢٢7.69١.١9٢()6.66٠.٥٥٨()٢٠.٢٨٢.333()٨.٠٨٠.3١3(اإلضافات، أعباء السنة

١٨9.٥77٤69.١6٤-٢76.١٨93.39٨-إطفاء موجودات ثابتة مادية 

٢6.٢٤3.3٥٠٤٢.٠١٤.٨3٢     -     ٥.٤٢٢.١٢3١٠.٢9٥.٢69٥٤.٠9٠أصول مسروقة أو متضررة*

)٤.7٤٨.337.9١6()3.36٥.73٢.٨٥9()١.٢٥9.٨3٨.٥٥6()٢٥.7١٨.١٠٥()٥9.٢٠١.9٤9()37.٨٤6.٤٤7(الرصيد في 3١ كانون األول ٢٠١6

صافي القيمة الدفترية

6٤.33٤.7٤٢١٠١.٢١١.76٥٤3.٨٤6.١69٤.٤٤٤.١99.٠٥66.٥٨3.٤٢٤.٢١١١١.٢37.٠١٥.9٤3الرصيد في 3١ كانون األول ٢٠١6

3٢.9٥١.٤١3٤١.٠6٥.73١٢9.٠٢٠.٠٨9٤.٤3٤.٠١٠.٨١77.٠3٢.٠٢3.١٠٠١١.٥69.٠7١.١٥٠الرصيد في 3١ كانون األول ٢٠١٥

يمثل بند أصول مسروقة أو متضررة قيمة األصول المسروقة والمتضررة من الموجودات الثابتة المادية المذكورة وذلك نتيجة األحداث األمنية القاهرة خالل الفترة الممتدة من ٥ نيسان ٢٠١6 وحتى ٢٤ نيسان ٢٠١6. تم تقدير   *
قيمة هذه المواد بناًء على تقرير لجنة جرد المسروقات وحصر األضرار بتاريخ ١6 آب ٢٠١6.

تم رهن معدات معمل اإلسمنت لصالح جميع المصارف كتأمين للتسهيالت المقدمة.  
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تم توزيع مصاريف االستهالك للسنة المنتهية في 3١ كانون األول كما يلي:

٢٠١6٢٠١٥

ل.س.ل.س.

399.٢٢7.99٠3٥٨.97٤.٨٨3مصاريف إدارية وعمومية )إيضاح رقم ٢١(

٤6٥.٥73.٠99٤٨٨.٠٤٠.3٤١كلفة البضاعة المباعة )إيضاح رقم ٢٠(

٨6٤.٨٠١.٠٨9٨٤7.٠١٥.٢٢٤

11- موجودات ثابتة غير مادية
يتكون هذا البند مما يلي:

ل.س.

الكلفة التاريخية:

١١3.٢٤3.٨٢١الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٥

7.37٤.٢١٤إضافات

١٢٠.6١٨.٠3٥الرصيد كما في 3١ كانون األول ٢٠١٥

٢٠٠.٠٠٠إضافات

)٢97.٢٠٠(إطفاءات

١٢٠.٥٢٠.٨3٥الرصيد كما في 3١ كانون األول ٢٠١6

اإلطفاءات:

)٥7.3٢٠.٠33(الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٥

)٢3.3٨٤.٤٢9(أعباء السنة

)٨٠.7٠٤.٤6٢(الرصيد كما في 3١ كانون األول ٢٠١٥

)٢٤.٢6٤.١١٠(أعباء السنة

٢١.٥9٥إطفاءات

)١٠٤.9٤6.977(الرصيد كما في 3١ كانون األول ٢٠١6

صافي القيمة الدفترية:

١٥.٥73.٨٥٨الرصيد كما في 3١ كانون األول ٢٠١6

39.9١3.٥73الرصيد كما في 3١ كانون األول ٢٠١٥

تم توزيع مصاريف اإلطفاءات للسنة المنتهية في 3١ كانون األول كما يلي:

٢٠١6٢٠١٥

ل.س.ل.س.

٢٢.6٢6.٨٨٢٢٢.٥١٢.٨٤٥مصاريف إدارية وعمومية )إيضاح رقم ٢١(

١.637.٢٢٨٨7١.٥٨٤كلفة البضاعة المباعة )إيضاح رقم ٢٠(

٢٤.٢6٤.١١٠٢3.3٨٤.٤٢9

12- المستحق للموردين والمقاولين
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 3١ كانون األول

20162015

ل.س.ل.س.

١٤7.٤3١.3٤6١٠٤.79٢.٢٢٢مقاول غير مقيم

٤٢٠.٠٤٤.١٨3١99.63٤.٤٤3موردو مواد أولية وقطع غيار

9.٢٢٥.٨٢٨٢٤6.6٢١.٨١٨مصاريف غير مباشرة لتوريد المواد 

-٤.٢٠٥.٨7٢مقاولوا البناء

١٠٠.933.7٤٨66.6٨6.٠٢٨استحقاقات أخرى

6٨١.٨٤٠.9776١7.73٤.٥١١
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13- قروض قصيرة األجل

كما في 3١ كانون األول ٢٠١٥كما في 3١ كانون األول ٢٠١6

ل.س.العملة األصليةل.س.العملة األصلية

تسهيالت مصرفية:

١.١١٢.١3٢.٨٠٠9٥7.333.6٠٠ليرة سورية

١١.3٥٨.٠٠٠٥.٨76.٨٥6.36٠6.6٤٢.٠٠٠٢.٢36.١6٢.١٤٠دوالر أمريكي

قرض من المقاول غير المقيم 

3١.9٤7.٢٠٤١6.٥3٠.١٢٢.٤9٥3١.9٤7.٢٠٤١٠.7٥٥.66٥.3٠٢دوالر أمريكي

٢3.٥١9.١١١.6٥٥١3.9٤9.١6١.٠٤٢

تمثل التسهيالت المصرفية الجزء قصير األجل من التسهيالت المصرفية طويلة األجل الوارد ذكرها في اإليضاح 
رقم )١7(. 

بتاريخ 3١ كانون األول ٢٠١6 تم سداد الجزء المستحق من التسهيالت المصرفية بالليرة السورية، أما الجزئين 
المستحقين بالدوالر األمريكي بتاريخ 3٠ أيلول و3١ كانون األول ٢٠١6 فلم يتم سدادهما حتى تاريخ المصادقة 
على البيانات المالية، حيث تم االتفاق مع المصارف المقرضة على تسديد األقساط المستحقة في 3٠ أيلول 
قبل  من  األقساط  هذه  على  تأخير  فوائد  أي  قيد  يتم  ولم   ،٢٠١7 آذار   3١ بتاريخ   ٢٠١6 األول  كانون  و3١   ٢٠١6

المصارف المقرضة.
تأجيل  يقتضي  بما  المصرفية  التسهيالت  هيكلة  أجل  من  المقرضة  المصارف  موافقة  على  الشركة  حصلت 
سداد الدفعات الستة المستحقة خالل الفترة من ١ تموز ٢٠١٤ ولغاية 3١ كانون األول ٢٠١٥ وبالتالي تأخير تاريخ 

االستحقاق من 3٠ أيلول ٢٠١7 إلى 3١ كانون األول ٢٠١٨. 
يمثل البند الثاني القرض المقدم من قبل المقاول غير المقيم والبالغ رصيده حوالي 3١.9 مليون دوالر أمريكي 

كما في 3١ كانون األول ٢٠١6 و3١ كانون األول ٢٠١٥.
منح المقاول غير المقيم للشركة قرضًا بقيمة إجمالية ٥٠ مليون دوالر أمريكي والمعادل لقيمة جميع المبالغ 
المستحقة للمقاول والمتراكمة بشكل رجعي من آخر دفعة مقررة للمقاول حسب عقد تشييد معمل اإلسمنت 
)فترة السحب(، وهذا المبلغ المسحوب يعادل وينوب عن جميع المبالغ المستحقة للمقاول حسب هذا العقد. 
ينص العقد على تسديد هذا القرض باإلضافة للفوائد المتراكمة خالل فترة السحب على ثالثين دفعة شهرية 
متساوية )فترة التسديد( ابتداًء من ١ حزيران ٢٠١١ على أن تسدد الدفعة األخيرة في ١ تشرين الثاني ٢٠١3.بموجب 
االجتماع المنعقد بتاريخ ٥ آذار ٢٠١٤ فيما بين شركة إسمنت البادية والمقاول غير المقيم تم االتفاق فيما بين 

الطرفين على تأجيل سداد دفعات هذا القرض لحين تحسن الوضع األمني للبالد والوضع التشغيلي للشركة.
يخضع قرض المقاول غير المقيم لمعدل فائدة سنوي ثابت قدره 6.٥% خالل كل من فترتي السحب والتسديد.

1٤- أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 3١ كانون األول

20162015

ل.س.ل.س.

٥.٠٠9.١١3.6٥6٢.٥٠9.٤9٨.٤٥٠مؤونة مصاريف قرض المقاول األجنبي *

6٥.٢٤9.٢٨737.6١٢.99٤مؤونة مصاريف قرض الشركاء المؤسسين

٥٥.٨33.93٢٨٠.96٨.7٢١ضرائب اإلنفاق االستهالكي

6١.9٨7.7٤٨6١.9٨7.7٤٨احتياطي رسم اإلدارة المحلية المتعلقة بضرائب اإلنفاق االستهالكي

7.7٥3.٤6١٤.٨9٨.٢٤9فوائد مستحقة على تسهيالت مصرفية قصيرة االجل

٢7.٤63.٤3٨٤٠.9١7.7٤6رسوم استخراج مستحقة  **

-١٨6.99١.٨٢6مخصص شؤون الموارد البشرية

١6٥.٠3٥.٥٠٠١١٢.٢٤6.١٠٠رسوم تعاقدية مستحقة

-٢٥.٠٠٠.٠٠٠أتعاب مهنية مستحقة

9.٥١٥.7١٤-مصاريف تخليص جمركي  مستحقة

٥7.3٤6.6٢٥٥3.٢٨٠.٤6٤ضرائب وتأمينات اجتماعية مستحقة

٢٥.١37.٤٨3٨٢.٥96.٥7٨أرصدة دائنة مختلفة

٥.6٨6.9١٢.9٥6٢.993.٥٢٢.76٤

بمبلغ  إضافية  بمصاريف  عليهم  يعود  قد  األجنبي  المقاول  أن  اإلدارة  قدرت   )٤( اإليضاح  في  جاء  كما   *
٥.٠٠9.١١3.6٥6 ليرة سورية، واستدراكًا تم تكوين مؤونة لهذه القيمة.

** رسوم اإلستخراج هي مصاريف مدفوعة للحكومة لقاء المواد المستخرجة )كلس وبازلت، 9٠ ليرة سورية/ طن(. 

تتلخص حركة مؤونة مصاريف قرض المقاول األجنبي مايلي:

٢٠١6

ل.س.

٢.٥٠9.٤9٨.٤٥٠الرصيد كما في ١ كانون الثاني

١.٢٠6.١٠9.٨٤3مصروف الفائدة على قرض المقاول األجنبي )اإليضاح ٢٤(

١.٢93.٥٠٥.363فروقات أسعار صرف غير محققة

٥.٠٠9.١١3.6٥6الرصيد كما في 3١ كانون األول 
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15- ذمم مستحقة على/ دفعات مقدمة من الزبائن
يمثل هذا البند ذمم مستحقة على الزبائن كما في 3١ كانون األول ٢٠١6 ودفعات مقدمة من الزبائن كما في 3١ 

كانون األول ٢٠١٥ مقابل مبيعات اإلسمنت.
للزبائن، ولكن بسبب األحداث  القيمة مقدمًا قبل تسليم شحنات اإلسمنت  الشركة استالم  تقتضي سياسة 
األمنية المحيطة بمعمل الشركة قامت اإلدارة بتسليم بعض الزبائن عددًا من شحنات اإلسمنت قبل نهاية العام 
دون استالم قيمتها مقدمًا، مما أدى لظهور ذمم مستحقة على الزبائن بمبلغ ١٠9.996.9٥7 ليرة سورية كما في 

3١ كانون األول ٢٠١6. تم تحصيل الذمم المستحقة على الزبائن خالل شهر كانون الثاني ٢٠١7. 

16- األطراف ذات العالقة
تتألف األطراف ذات العالقة من المدراء واإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين.

يتكون هذا البند مما يلي:
١- بنود بيان الوضع المالي:

كما في 3١ كانون األول

20162015

ل.سل.س

ذمم دائنة-أطراف ذات عالقة- غير متداولة

تمويل من المساهمين المؤسسين

٥.١36.939.٠6٥٢.69٤.3٠٤.٢٨٥شركة المهيدب القابضة

66٨.7٤١.١٤9٤٤٥.9٤٢.١٨9شركة سيرانفست القابضة

9٢6.96٠.٥396٠7.٥٥7.7٤٨شركة ميناف أس أي أس

6٨7.٢٢7.69٨٤٠3.97١.١٠٤زياد سعد الدين الزعيم

٥3٠.٢١١.66٨٢٨7.٢9٤.١٥٨شركة الفوزان القابضة

٤٠3.٤٥٤.٥73٢١6.١66.3٨١إبراهيم شيخ ديب

١٠٠.97٢.333٥٤.٠٢٢.9٥7محمود أحمد زهير شبارق

٨.٤٥٤.٥٠7.٠٢٥٤.7٠9.٢٥٨.٨٢٢

ذمم مدينة- أطراف ذات عالقة

شركات تحت سيطرة مشتركة

١.٢7٥.977١.٢7٥.977زياد سعد الدين الزعيم

١.١٢٤.٥3697٥.٢36شركة المهيدب القابضة

٢.٤٠٠.٥١3٢.٢٥١.٢١3

٢- بنود بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20162015

ل.سل.س

٢٢١.3٠3.996١١3.9٨6.3٥9فوائد على قرض المساهمين المؤسسين )إيضاح ٢٤(

٥١٨.٤٨١.6363٢7.٢١٨.9٤9تعويضات اإلدارة التنفيذية

خالل عام ٢٠١٤ قام المساهمين المؤسسين بمنح الشركة قرض آخر مؤجل الدفع بمبلغ ٨.١٥٨.٨١٥ دوالر أمريكي 
و ١.٠٢٠.٠٠٠ يورو.

تم خالل عام ٢٠١٥ تحويل حصة شركة ميناف أس أي أس في القرض من الدوالر األمريكي إلى اليورو مع الفوائد 
المترتبة عليه.

خالل العام الحالي، قام المساهمون المؤسسون بمنح الشركة قرضين آخرين مؤجلي الدفع بمبلغ ١.٠٨3.٥٠٠ يورو، 
و ١.3٨٤.377 يورو. لم يتم تحويل سوى مبلغ 9١٥.٤77 يورو، و١.٠66.٨3٤ يورو حتى تاريخ إصدار هذه البيانات المالية.
تم قيد هذا القرض ضمن بند »ذمم دائنة-أطراف ذات عالقة« موزع على الشكل التالي كما في 3١ كانون األول ٢٠١6:

ما يعادلها ليرة سوريةيورودوالر أمريكي

6.٢٠٢.96٢١.٥9٨.7٠٥٤.٠7٤.٥9٥.٨٤6شركة المهيدب القابضة

١.٠٢٠.٠٠٠٥٥١.9٢٢.٠٠٠-شركة ميناف أس أي أس

٨3٨.٢9٤93.٨٤٤٤٨٤.٥٢٨.٨٥7شركة زياد الزعيم

٥٥٨.٨١٥١٤٤.3٢٨367.٢3٨.٠69شركة الفوزان القابضة

٤٤7.٠3٨١١6.١٤7٢9٤.١٥3.٥٤٤ابراهيم شيخ ديب

١١١.7٠6٢9.٢٨773.6٤6.3٢7محمود زهير شبارق

٥.٨٤6.٠٨٤.6٤3

يتم احتساب الفوائد على أساس معدل الفائدة المركبة بإضافة الفوائد السنوية المستحقة على أصل القرض 
واحتساب الفوائد على المبلغ المتراكم بمعدل EURIBOR ستة أشهر مضافًا إليه هامشًا مقداره ٤.٢٥%.
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تم قيد هذه الفوائد ضمن بند »ذمم دائنة-أطراف ذات عالقة« موزع على الشكل التالي كما في 3١ كانون 
األول ٢٠١6:

ما يعادلها ليرة سوريةيورودوالر أمريكي

٥7٠.٤١9١٥.٥٨33٠3.٥7٨.6٤٢شركة المهيدب القابضة

93.٠١١٥٠.3٢٨.369-شركة ميناف أس أي أس

7٢.٨7٢٢.١٠٥3٨.٨٤٤.٤٤٨شركة زياد الزعيم

٥3.6٥3١.٤١١٢٨.٥٢٤.6٨٠شركة الفوزان القابضة

٤١.١٠9١.١٨6٢١.9١٢.٥٥3ابراهيم شيخ ديب

١٠.٢7٢3٠٢٥.٤7٨.7٥٨محمود زهير شبارق

٤٤٨.667.٤٥٠

17- قرض طويل األجل
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 3١ كانون األول ٢٠١٥كما في 3١ كانون األول ٢٠١6

ل.س.العملة األصليةل.س.العملة األصلية

تسهيالت مصرفية:

١.١7٤.39٨.٤٠٠٢.٢٨6.٥3١.٢٠٠ليرة سورية )أ ٢(

٨.١٤٨.٠٠٠٤.٢١٥.93٨.١6٠١٥.٨6٤.٠٠٠٥.3٤٠.93٢.٨٨٠دوالر أمريكي )أ ١(

٥.39٠.336.٥6٠7.6٢7.٤6٤.٠٨٠

التسهيالت  على  موزع  أمريكي  دوالر  مليون   ١٢٢ بقيمة  محلية  مصارف  قبل  من  مقدم  المصرفي  التمويل 
المصرفية التالية:

التسهيل )أ ١(: تسهيل مصرفي طويل األجل بسقف 3٠ مليون دوالر أمريكي. أ - 
ب - التسهيل )أ ٢(: تسهيل مصرفي طويل األجل بسقف ٤.3٢٤ مليار ليرة سورية.

تخضع التسهيالت لمعدل فائدة متغير تبعًا للعملة المسحوبة بها كما يلي:
تخضع التسهيالت المسحوبة بالدوالر األمريكي لمعدل فائدة يساوي معدل اليبور ثالثة أشهر + ٤٢٥ نقطة   -

سنويًا بحد أدنى قدره 6.٥% سنويًا.
المنشورة  الفائدة  معدالت  متوسط  يساوي  فائدة  لمعدل  السورية  بالليرة  المسحوبة  التسهيالت  تخضع   -

والمدفوعة من قبل المصارف المجمعة لودائع 3 أشهر + ٢7٥ نقطة سنويًا.
للشركة قرار عدم استخدام القرض في أي وقت قبل بدء فترة السحب، كما يمكنها أيضًا في أي وقت أن تتجاوز 
أي عملية سحب أو أن توقف السحب أو أن تقوم بتسديد جزء من أو كل المبالغ المستحقة من القرض باإلضافة 

إلى الفائدة المستحقة حتى ذلك التاريخ.
قامت المصارف المحلية بتقديم التسهيالت المصرفية للشركة لقاء: 

المساهمين  قبل  من  شخصية  كفاالت  و  الدائنة،  المصارف  جميع  لصالح  اإلسمنت  معمل  معدات  رهن   -
المؤسسين لصالح المصارف.

وتنص االتفاقية على ضرورة االلتزام بالنسب التالية )على أساس مجمع(:
نسبة تغطية خدمة الدين ١.٢٥ : ١ )كحد أدنى(.  -

نسبة التداول ١.١ : ١ )كحد أدنى(.  -
نسبة الرافعة المالية ١ : ١ )كحد أقصى(.  -

وتتلخص أهم شروط ومحددات االتفاقية كاآلتي: 
اليحق للشركة الحصول على أي قروض أخرى إال بعد التأكد من االلتزام بالنسب والشروط المنصوص عليها   -١

في هذه االتفاقية وبحيث التؤثر على سداد الدفعات المرتبطة بها.
ال يحق إجراء رهن آخر على أي من الموجودات المرهونة إال بموافقة المقرض.  -٢

ال يحق للشركة بيع أو تحويل أو التنازل عن أي من الموجودات المرهونة.  -3
ال يحق للشركة بيع أو تحويل أو التنازل عن أي من أرصدة الذمم المدينة بهدف الحصول على التمويل.  -٤

ال يجوز للشركة الدخول في أي اتفاقية كفالة لصالح طرف آخر.  -٥
ال يجوز للشركة الدخول في أي تعامالت دمج أو اندماج أو تفكك أو توحيد أو إعادة هيكلة.  -6

عدم ممارسة نشاطات أخرى غير النشاط األساس.  -7
ال يجوز للشركة استخدام أموال القرض إال للغرض الرئيسي الذي تم الحصول عليها ألجله.  -٨

يجب على الشركة التأمين على الموجودات المرهونة، وتعيين المقرض المستفيد األول من تعويضات التأمين.  -9
عدم القيام بمنح قروض أو دفعات مقدمة أو استثمارات باستثناء السلف الضرورية لمتطلبات العمل.  -١٠

عدم توزيع أرباح إال في حالة التأكد من االلتزام بشروط االتفاقية والنسب المنصوص عليها أعاله بحيث   -١١
التؤثر التوزيعات على دفعات سداد القرض.

إيداع كافة اإليرادات في حساب مفتوح مع المصرف المقرض، وال يجوز للشركة فتح حساب إيرادات لدى   -١٢
أي مصرف آخر دون موافقة المصرف المقرض.
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إن البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١6 ال تحقق النسب المذكورة أعاله، إال أنه تم االتفاق 
بين الشركة ومجموعة المصارف المقرضة على هيكلة القرض المجمع ورفع الفائدة على التسهيالت المسحوبة 

بالليرة السورية لتصبح كما يلي:
الفائدة  متوسط  يساوي  الذي  الفائدة  معدل   ٢٠١6 أيلول   3٠ ولغاية   ٢٠١٤ الثاني  كانون   ١ من  الفترة  خالل   -

المنشورة والمدفوعة من قبل المصارف المجمعة لودائع 3 أشهر + ٥٠٠ نقطة سنويًا.
خالل الفترة من ١ تشرين األول ٢٠١6 ولغاية تاريخ استحقاق القرض 3١ كانون األول ٢٠١٨: معدل الفائدة الذي   -
يساوي متوسط الفائدة المنشورة والمدفوعة من قبل المصارف المجمعة لودائع 3 أشهر + ٤٠٠ نقطة سنويًا.

1٨- رأس المال المكتتب به والمدفوع
تأسست الشركة برأس مال قدره ١٢.٢ مليار ليرة سورية موزع على ٢٤.٤ مليون سهم بقيمة إسمية تبلغ ٥٠٠ 
ليرة سورية وقد قام المؤسسون باالكتتاب بما قيمته ١٠.37 مليار ليرة سورية ما يعادل نسبة )٨٥%( من رأسمال 

الشركة وقد تم طرح باقي األسهم البالغة قيمتها ١.٨3 مليار ليرة سورية ما نسبته )١٥%( لالكتتاب العام. 
بتاريخ ٨ حزيران ٢٠١١ تم عقد اجتماع للهيئة العامة الغير عادية ونتج عنه ما يلي:

١ - صادقت الهيئة العامة غير العادية على تخفيض رأسمال الشركة من ١٢.٢٠٠ مليون ليرة سورية إلى 9.76٠ مليون 
ليرة سورية وذلك من خالل عدم استدعاء القسط األخير المتمثل بـ ٢٠% من رأسمال الشركة ومن خالل تخفيض 
القيمة اإلسمية للسهم من ٥٠٠ ل.س. إلى ٤٠٠ ل.س. تم االنتهاء من اإلجراءات الالزمة لخفض رأس المال خالل 
شهر أيلول ٢٠١١ وتم إصدار نسخة محدثة من السجل التجاري للشركة حيث مبلغ رأس المال 9.76 مليار ليرة سورية. 
٢ - تبعًا لقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٨ أيار ٢٠١١ وللفقرة رقم ٢-9٥ و3-9١ والمادة رقم 3 من الفقرة رقم 
9١ لقانون الشركات رقم ٢9 لعام ٢٠١١، صادقت الهيئة العامة الغير عادية على تقسيم أسهم الشركة من خالل 
إصدار ٤ أسهم جديدة مقابل كل سهم حالي وبقيمة اسمية ١٠٠ ل.س. للسهم الجديد بداًل من ٤٠٠ ليرة سورية.

قام محامي الشركة باستكمال إجراءات تقسيم االسهم خالل شهر تشرين األول ٢٠١١. وبناًء عليه فإن عدد أسهم 
الشركة أصبح97.6 مليون سهم بقيمة اسمية ١٠٠ ليرة سورية للسهم الواحد.

فيما يلي بيان رأس المال المكتتب فيه والمسدد منه:

عدد األسهمنسبة االكتتابأسماء المساهمين
اإلجمالي كما في

 31 كانون األول 2016 

ل.س. %

٨٥٨٢.96٠.٠٠٠٨.٢96.٠٠٠.٠٠٠المساهمون المؤسسون

١٥١٤.6٤٠.٠٠٠١.٤6٤.٠٠٠.٠٠٠االكتتاب العام

١٠٠97.6٠٠.٠٠٠9.76٠.٠٠٠.٠٠٠

بلغت الخسائر المتراكمة للشركة لعام ٢٠١6 مبلغ 3٤.٢٢9.39٢.١٢٤ ليرة سورية وتجاوزت كامل قيمة رأس المال. 
بلغت خسارة السنة الحالية مبلغ ١٢.٨٤٢.٠76.697 ليرة سورية ويعود مبلغ الخسارة بمعظمه إلى هبوط قيمة 
الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي حيث شكلت خسائر فروقات أسعار الصرف كامل خسارة السنة الحالية، 
وفي حال تم استبعاد فروقات أسعار الصرف الغير محققة يتبين بأن الشركة قد حققت أرباحًا بمبلغ 69٨.٢٥7.٢6٥ 

ليرة سورية. 
بحسب المادة ١٠3 من قانون الشركات السوري رقم ٢9 لعام ٢٠١١، فإنه في حال زادت خسائر الشركة عن نصف 
أو  الخسارة  تغطية  إما  لتقرير  اجتماع  إلى  العادية  غير  العامة  الهيئة  دعوة  اإلدارة  مجلس  على  وجب  رأسمالها 

تخفيض رأسمال الشركة بما ال يقل عن الحد األدنى المقرر قانونًا أو حل الشركة وتصفيتها.

19- صافي المبيعات
يمثل هذا البند مبيعات الشركة من اإلسمنت لألسواق المحلية للسنوات المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١6 و٢٠١٥
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20- كلفة البضاعة المباعة
يتكون هذا البند مما يلي:

للسنة المنتهية في 3١ كانون األول

20162015

ل.س.ل.س.

المواد األولية المستخدمة:

١.٥66.٥33.٨٨3١.١63.36٤.٠6١مواد أولية مستخدمة باإلنتاج

١.٥66.٥33.٨٨3١.١63.36٤.٠6١مجموع المواد األولية المستخدمة

أجور عمال:

٢٢6.١6٠.٨١٤١79.٤69.٨69رواتب وأجور عمال

٢٢6.١6٠.٨١٤١79.٤69.٨69مجموع أجور العمال المستخدمة باإلنتاج

مصاريف غير مباشرة:

3.٨١١.١٠9.٥٥٤3.6٢٢.9٥3.33٢كهرباء، طاقة ومحروقات ومواد مساعدة أخرى

٤6٥.٥73.٠99٤٨٨.٠٤٠.3٤١استهالكات ) ايضاح رقم ١٠(

١.637.٢٢٨٨7١.٥٨٤وإطفاءات ) ايضاح رقم ١١(

٢٠.7١٥.٥٤33٨.٤3٠.79٢استشارات

٤٤٥.7٥٠.١79٢9٢.١٥١.٥٠٢صيانة

6٤6.3٤3.97٢3٥٠.67٠.٥٥٨مصاريف غير مباشرة أخرى

٥.39١.١٢9.٥7٥٤.793.١١٨.١٠9مجموع المصاريف غير المباشرة

)٢66.٠٠٤.١3١(٨٢6.6٠٨.3٢7التغير في مواد قيد التصنيع

٨.٠١٠.٤3٢.٥99٥.٨69.9٤7.9٠٨كلفة البضاعة المنتجة

)39.97٥.٠7٤()7١.٢99.٠٠6(التغير في مخزون االسمنت

7.939.١33.٥93٥.٨٢9.97٢.٨3٤كلفة البضاعة المباعة

21- مصاريف إدارية وعمومية
يتكون هذا البند مما يلي:

للسنة المنتهية في 3١ كانون األول

20162015

ل.س.ل.س.

١.٨٥٥.٤١٢٢.٨9٠.9٨7مصاريف تدريب 

٨١6.666.٢٤3٤٥7.٤3٠.٢٤٤رواتب واجور وبدالت

6.٨١٨.٤٢٤3.٠97.١6٨رسم الطابع باإلضافة إلى رسم االدارة المحلية

79.٤٢7.٠3٤١٠7.٠9١.٠٨9أتعاب واستشارات فنية

6.93٨.9١٤٥.993.٥٥١دعاية ومطبوعات

399.٢٢7.99٠3٥٨.97٤.٨٨3استهالكات )إيضاح ١٠(

٢٢.6٢6.٨٨٢٢٢.٥١٢.٨٤٥إطفاءات )إيضاح ١١(

٢٠.٨6٢.٤٠9١9.٤١٠.٢٢٤ايجارات

١7.٢9١.١٠7١١.63٨.3١٢وقود ومحروقات

7.٨93.٠7٤٢.٠37.9٥٨عموالت مصرفية

١9.33٢.٠7١١٤.٢7٤.٢٥٠بريد وهاتف

١١.737.9٢9١٢.39٤.33١ضيافة واستقبال

٢3.7٢١.77٤١٨.٤٢١.6٢3مصاريف سفر وإقامة

6.6١٤.١39٤.٥9٤.969مصاريف صيانة وتصليح وتأمين سيارات

9.36٨.٠99٨.٢٨٠.٥99مصاريف تأمين

٤.3٥٨.٨7٠٤.٥67.7٤9كهرباء وماء

-7.33٠.٠٠٠تنقالت

١٢7.٠77.١٠6١١6.6٨٠.6٠7مصاريف أخرى

١.3٢٥.٢٥٠.37٢٥6٠.١6٤.3٢٨طاقة إنتاجية مهدورة

٢.9١٤.397.٨٤9١.73٠.٤٥٥.7١7

إلى تكبد  الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة في خطوط اإلنتاج والذي يعود  المهدورة  الطاقة اإلنتاجية  بند  يمثل 
تكاليف ثابتة ذات عالقة باإلنتاج على الرغم من توقف المصنع لفترات محددة مسبقًا. يتم تحميل تكاليف هذه 

الطاقة اإلنتاجية المهدورة على بند مصاريف إدارية وعمومية.
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22- فروقات أسعار الصرف
يمثل هذا البند الخسائر الناتجة عن فروقات الصرف للموجودات والمطلوبات المالية المعنونة بعمالت أجنبية 
كون الشركة تظهر البيانات المالية بالليرة السورية العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد بالمقابل معظم 

المطلوبات المالية تسجل بالعمالت األجنبية.
يتوزع هذا البند بين فروقات أسعار صرف محققة وفروقات أسعار صرف غير محققة كمايلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20162015

ل.س.ل.س.

١3.٠٠9.9٨٥)36.٢٥١.٨٥3(فروقات أسعار صرف محققة )سالبة( / موجبة

)9.939.٨٤٢.679()١3.١٠7.77٤.9٥٤(فروقات أسعار صرف غير محققة سالبة

)١3.١٤٤.٠٢6.٨٠7()9.9٢6.٨3٢.69٤(

23- إيرادات فوائد
يتكون هذا البند مما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20162015

ل.س.ل.س.

٢٥.٤٠٤.3٠٤١٥.77٢.69٤فوائد على حسابات جارية لدى المصارف

٢٥.٤٠٤.3٠٤١٥.77٢.69٤

2٤- أعباء تمويل
يتكون هذا البند مما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20162015

ل.س.ل.س.

١.٠3٨.9٢٠.7٤٢٨٤6.٨٤6.6٤7فوائد على التسهيالت المصرفية

١.٢٠6.١٠9.٨٤367٠.99٤.١6٨فوائد على قروض المقاول األجنبي )إيضاح ١٤(

٢٢١.3٠3.996١١3.9٨6.3٥9فوائد على قرض المساهمين المؤسسين )إيضاح ١6(

٢.٤66.33٤.٥٨١١.63١.٨٢7.١7٤

25- نصيب السهم من خسارة السنة
يتكون هذا البند مما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20162015

ل.س.ل.س.

)9.٨6٠.٢٨١.١١٠()١٢.٨٤٢.٠76.697(خسارة السنة

97.6٠٠.٠٠٠97.6٠٠.٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

)١٠١,٠3()١3١.٥٨(نصيب السهم من خسارة السنة

26- مواد مسروقة ومتضررة
خالل عامي ٢٠١٥ و ٢٠١6 تعرض المعمل لعمليتي نهب وسرقة وتخريب ونتجت عنها أضرار متعددة تتلخص كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20162015

ل.س.ل.س.

٤9.١٨٠.33٤١٢.69٠.3٨٠صافي القيمة الدفترية لألصول المسروقة

-٢7.٨٨٢.69٥مخزون اإلسمنت

77.3٢9.١٤33٢.٨67.٨73قطع الغيار

١٤7.66١.6937.36٤.٢١٠الوقود والمواد المحركة

١.7٨٠.٨٥7-مواد أولية

١.٢٥٠.7٨٥            -           مواد تشحيم وزيوت

3٠٢.٠٥3.٨6٥٥٥.9٥٤.١٠٥

            -           ٨٨.٥٤٠نقد في الصندوق

3٠٢.١٤٢.٤٠٥٥٥.9٥٤.١٠٥
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27- إيضاح متمم لبيان التدفقات النقدية
تم استثناء األنشطة التالية غير النقدية التالية من بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 3١كانون األول ٢٠١6:
إعادة تصنيف مبلغ ٤.٨7٨.١٠٤.١7٠ ليرة سورية من بند »قروض طويلة األجل« إلى بند »قروض قصيرة األجل«.  -١
زيادة بمبلغ ٢.٢٢3.9٥٢.٢7١ ليرة سورية في بند »ذمم دائنة أطراف ذات عالقة غير متداولة« ناجم عن فروقات   -٢

سعر الصرف. 
زيادة بمبلغ 7.٠١٤.9١٥.٠٤3 ليرة سورية من بند »قروض قصيرة األجل« ناجم عن فروقات سعر الصرف.  -3
زيادة بمبلغ ٢.6٤٠.976.6٥٠ ليرة سورية من بند »قروض طويلة األجل« ناجم عن فروقات سعر الصرف.  -٤

زيادة بمبلغ ١.٢٠6.١٠9.٨٤3 ليرة سورية من بند »أرصدة دائنة ومصاريف مستحقة« ناجم عن زيادة مؤونة   -٥
قرض المقاول األجنبي

سعر  فروقات  ناجم  مستحقة«  ومصاريف  دائنة  ذمم   « بند  من  سورية  ليرة   ١.٢93.٥٠٥.363 بمبلغ  زيادة   -6
الصرف.على مؤونة قرض المقاول األجنبي

زيادة بمبلغ ١٤9.3٠٠ ليرة سورية من بند » ذمم مدينة أطراف ذات عالقة« ناجم عن فروقات سعر الصرف.  -7
ناجم عن تشكيل مؤونة  بند »أرصدة دائنة ومصاريف مستحقة«  ليرة سورية من  زيادة بمبلغ ٢93.٢7.636   -٨

لمصاريف قرض الشركاء المؤسسين.
زيادة بمبلغ ٥٢.7٨9.٤٠٠ ليرة سورية من بند » أرصدة دائنة ومصاريف مستحقة« ناجم عن فروقات سعر الصرف.  -9
نقص بمبلغ 3.37٢.٥١6 ل.س من بند »مستحق للموردين والمقاولين« ناجم عن إطفاء موجودات ثابتة مادية.  -١٠
نقص بمبلغ ٢7٥.6٠٥ ل.س من بند »مستحق للموردين والمقاولين« ناجم عن إطفاء موجودات ثابتة غير مادية.  -١١

2٨- أرقام المقارنة
إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة في بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 

٢٠١٥ لتتناسب مع أرقام التصنيف للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١6 وذلك كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

بعد إعادة التصنيفقبل إعادة التصنيف

ل.س.ل.س.

١٤7.١٥٠.٨9٥٢٠3.١٠٥.٠٠٠استرداد مؤونة مواجهة مخاطر وأعباء محتملة

)٥٥.9٥٤.١٠٥(          -          مواد مسروقة ومتضررة

١٤7.١٥٠.٨9٥١٤7.١٥٠.٨9٥

لم ينتج عن إعادة التصنيف أي أثر على حقوق الملكية وصافي األرباح كما في وللسنة المنتهية في 3١ كانون 
األول ٢٠١٥

29- القيمة العادلة وإدارة المخاطر
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية : )أ( 

ال يوجد فـرق جوهري بين القيمة الدفتريـة والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الموقوفة بتاريخ 
بيان الوضع المالي.

إدارة مخاطر رأس المال
تتبع الشركة سياسة إلدارة رأس المال هدفها المحافظة على مبدأ استمرارية األعمال باالضافة الى تحقيق أعلى 
الشركة من أموالها  يتألف رأس مال  الخاصة.  الديون واألموال  توازن  عائدية ممكنة، وذلك من خالل تحسين 

الخاصة باإلضافة إلى الذمم الدائنة للمقاولين، األطراف ذات العالقة والتسهيالت اإلئتمانية.
بلغت نسبة الديون لألموال الخاصة ما يلي:

كما في 31 كانون األول

20162015

ل.س.ل.س.

6٨١.٨٤٠.9776١7.73٤.٥١١مستحق للموردين والمقاولين

٢3.٥١9.١١١.6٥٥١3.9٤9.١6١.٠٤٢قروض قصيرة األجل

٨.٤٥٤.٥٠7.٠٢٥٤.7٠9.٢٥٨.٨٢٢ذمم دائنة-أطراف ذات عالقة-غير متداولة

٥.39٠.336.٥6٠7.6٢7.٤6٤.٠٨٠قرض طويل األجل

)١.١٨3.79٥.3٨3()7٤٢.٢69.١٥3(نقد في الصندوق ولدى المصارف

37.3٠3.٥٢7.٠6٤٢٥.7١9.٨٢3.٠7٢صافي الديون

)١١.6٢7.3١٥.٤٢7()٢٤.٤69.39٢.١٢٤(حقوق المساهمين 

)٢٢١%()١٥٢.٤٥%(نسبة صافي الديون إلى إجمالي حقوق المساهمين

مخاطر السوق: )ب( 
أسعار صرف  أو  الفوائد  أو  الموجودات  عن  الناجمة  اإليرادات  أو  قيمة،  في  التغيرات  من  المخاطر  تنشأ هذه 

العمالت بما فيها المخاطر الناجمة عن عدم التطابق بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات.
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مخاطر السيولة: )ج( 
عند  الشركة  على  المترتبة  بااللتزامات  لإليفاء  كافية  سيولة  توفر  من  بالتأكد  تتمثل  السيولة  مخاطر  إدارة  إن 
للموجودات  بالنسبة  المتوقع  النقدي  التدفق  بقياس  تقوم  الشركة  فإن  الغاية،  لهذه  دفعة.  أي  استحقاق 

والمطلوبات على حد سواء و ذلك بشكل دوري.

كما في 31 كانون األول 2016

المجموعأكثر من سنةأقل من سنة

ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات

7٤٢.٢69.١٥3-7٤٢.٢69.١٥3نقد في الصندوق ولدى المصارف

١.٢١9.٤9٢.63١-١.٢١9.٤9٢.63١دفعات مقدمة للموردين والمقاولين

١٠9.996.9٥7-١٠9.996.9٥7ذمم مستحقة على الزبائن

٢.٤٠٠.٥١3-٢.٤٠٠.٥١3ذمم مدينة- أطراف ذات عالقة

١٥6.٥٢3.٨٨٨     -     ١٥6.٥٢3.٨٨٨أرصدة مدينة أخرى

٢.٢3٠.6٨3.١٤٢     -     ٢.٢3٠.6٨3.١٤٢مجموع الموجودات 

المطلوبات

6٨١.٨٤٠.977-6٨١.٨٤٠.977مستحق للموردين والمقاولين

٢3.٥١9.١١١.6٥٥-٢3.٥١9.١١١.6٥٥قروض قصيرة األجل

٥.6٨6.9١٢.9٥6-٥.6٨6.9١٢.9٥6أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة

٨.٤٥٤.٥٠7.٠٢٥٨.٤٥٤.٥٠7.٠٢٥-ذمم دائنة- أطراف ذات عالقة- غير متداولة

٥.39٠.336.٥6٠٥.39٠.336.٥6٠     -     قرض طويل األجل

٢9.٨٨7.٨6٥.٥٨٨١3.٨٤٤.٨٤3.٥٨٥٤3.73٢.7٠9.١73مجموع المطلوبات

)٤١.٥٠٢.٠٢6.٠3١()١3.٨٤٤.٨٤3.٥٨٥()٢7.6٥7.١٨٢.٤٤6(فجوة السيولة 

كما في 31 كانون األول 2015

المجموعأكثر من سنةأقل من سنة

ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات

١.١٨3.79٥.3٨3-١.١٨3.79٥.3٨3نقد في الصندوق ولدى المصارف

٨9٥.٤7٠.٥١9-٨9٥.٤7٠.٥١9دفعات مقدمة للموردين والمقاولين

٢.٢٥١.٢١3-٢.٢٥١.٢١3ذمم مدينة- أطراف ذات عالقة

١٠٤.677.9١٠     -     ١٠٤.677.9١٠أرصدة مدينة أخرى

٢.١٨6.١9٥.٠٢٥     -     ٢.١٨6.١9٥.٠٢٥مجموع الموجودات المتداولة 

المطلوبات

6١7.73٤.٥١١-6١7.73٤.٥١١مستحق للموردين والمقاولين

١3.9٤9.١6١.٠٤٢-١3.9٤9.١6١.٠٤٢قروض قصيرة األجل

٢.993.٥٢٢.76٤-٢.993.٥٢٢.76٤أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة

٥٢.١٢6.٢٢٢-٥٢.١٢6.٢٢٢دفعات مقدمة من الزبائن 

٤.7٠9.٢٥٨.٨٢٢٤.7٠9.٢٥٨.٨٢٢-ذمم دائنة- أطراف ذات عالقة- غير متداولة

7.6٢7.٤6٤.٠٨٠7.6٢7.٤6٤.٠٨٠     -     قرض طويل األجل

١7.6١٢.٥٤٤.٥39١٢.336.7٢٢.9٠٢٢9.9٤9.٢67.٤٤١مجموع المطلوبات

)٢7.763.٠7٢.٤١6()١٢.336.7٢٢.9٠٢()١٥.٤٢6.3٤9.٥١٤(فجوة السيولة 
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مخاطر معدل الفائدة: )د( 
تنشأ هذه المخاطر من التغيرات التي تحدث في معدالت الفوائد السوقية والتي لها تأثير مباشر على الموجودات 

المنتجة للفوائد والمطلوبات الخاضعة للفوائد.
تم تحديد تحليل الحساسية أدناه بناًء على اإلرتفاع السريع في معدل الفائدة. 

كما في 31 كانون األول 2016

صافي الموجودات/ )المطلوبات(الموجوداتالمطلوبات

ل.س.ل.س.ل.س.

١٨.67٤.٠77.٨١3١٥٢.٤١٢.٤3١٨.٥٢١(٥.66٥.37٨(

يظهر الجدول التالي حساسية الشركة لزيادة بنسبة ٠.٥% في معدل الفائدة حيث تظهر نتائج التحليل كما يلي. أما 
في حالة نقص معدل الفائدة بنسبة ٠.٥% فسيكون األثر مساٍو في القيمة معاكس في اإلشارة.

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

صافي الموجودات/ )المطلوبات(الموجوداتالمطلوبات

ل.س.ل.س.ل.س.

)9٢.6٠٨.3٢7(93.37٠.3٨976٢.٠6٢خسارة

مخاطر العملة األجنبية: )هـ( 
يتمثل خطر العمالت األجنبية في التغيرات في أسعار العمالت األجنبية والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات 
السنة  األجنبية. خالل  بالعمالت  النقدية  الطبيعة  ذات  وااللتزامات  األصول  تقييم  وكذلك  األجنبية  بالعمالت 
قامت إدارة الشركة بإجراء عدة تحاليل حساسية لمخاطر العمالت األجنبية وتوجهت إلى بنك محلي للنظر في 

إمكانية التحوط للعمالت األجنبية، لم يكن ممكنًا التحوط لالرتفاع في الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية.

إن قيمة الموجودات والمطلوبات المالية للشركة بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير هي كالتالي:  

كما في 31 كانون األول 2016

صافي الموجودات/ )المطلوبات(الموجوداتالمطلوبات

ل.س.ل.س.ل.س.

)3٢.١١6.٠63.٠٨6(3٢.٥٢3.39٤.٨3٠٤٠7.33١.7٤٤دوالر أمريكي

)٢.٤٨3.٢٥6.73١(٢.77٤.٥٨١.9٤6٢9١.3٢٥.٢١٥يورو

٥٥٨.٠33٢٠.٤٨٢.٥٠٤١9.9٢٤.٤7١درهم إماراتي

79٢.٨٠٤79٢.٨٠٤-ليرة لبنانية

كما في 31 كانون األول 2015

صافي الموجودات/ )المطلوبات(الموجوداتالمطلوبات

ل.س.ل.س.ل.س.

)٢١.٥79.٢٠7.٨٤١(٢٢.٠٨6.٢٢١.٤٨٥٥٠7.٠١3.6٤٤دوالر أمريكي

)١.٠33.979.٤7٨(١.٢٠3.٢٨7.١3١١69.3٠7.6٥3يورو

363.٠9٢١٤6.3٢٢.٤٥٤١٤٥.9٥9.36٢درهم إماراتي

١96.٢٤9.٢٨6١96.٢٤9.٢٨6-ليرة لبنانية

األرقام   .%١٠ بنسبة  األجنبية  العمالت  مقابل  السورية  الليرة  تراجع صرف سعر  بفرض  التحليل  هذا  إعداد  تم 
المذكورة أدناه تدل على زيادة خسارة الشركة وذلك عند تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت األجنبية 
بنسبة ١٠% عند تحسن قيمة الليرة السورية بنسبة ١٠% مقابل العمالت األخرى سيكون هناك نفس التاثير على 

صافي الخسارة ولكن ستظهر كمية اآلثر بإشارة معاكسة.

)الخسارة( / الوفر

20162015

ل.س.ل.س.

)٢.١٥7.9٢٠.7٨٤()3.٢١١.6٠6.3٠9(دوالر أمريكي

)١٠3.397.9٤٨()٢٤٨.3٢٥.673(يورو

١٤.٥9٥.936)١.99٢.٤٤7(درهم إماراتي

79.٢٨٠١9.6٢٤.9٢9ليرة لبنانية

30- الموافقة على البيانات المالية
تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٤ نيسان ٢٠١7.
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