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٢ الفهرس

كلمة رئيس مجلس ا�دارة

أعضاء مجلس ا�دارة وا�دارة التنفيذية والمستشارين

نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس ا�دارة 

نبذة تعريفية عن أعضاء ا�دارة التنفيذية

الهيكل التنظيمي للشركة

لمحة عن الشركة 

نشاط الشركة

الحوكمة 

وحدة عالقات المساهمين 

بيان بأسماء كبار مالكي ا©سهم 

ا©وراق المالية المملوكة من قبل ا©طراف ذوي العالقة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

تطوير الموارد البشرية

لمحة عن أسواق االسمنت السورية 

تطبيق الشركة لمعايير الجودة 

عمليات المشتريات

القرارات الحكومية أو قرارات المنظمات الدولية ذات ا©ثر 

وصف ©هم ا�نجازات التي حققتها شركة اسمنت البادية خالل العام ٢٠٢٠

استراتيجية الشركة والخطة المستقبلية

ا©حداث الهامة التي مرت على الشركة خالل العام ٢٠٢٠

مقتطفات من محاضر اجتماعات الهيئة العامة للعام ٢٠٢٠ 

وصف للمخاطر التي تواجهها الشركة 

وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها

أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة

أتعاب استشارات مالية 

المزايا والمكافآت لمجلس ا�دارة وا�دارة العليا ومفتش الحسابات

المسؤولية االجتماعية  

العقود والمشاريع واالرتباطات مع ا©طراف ذوي العالقة

تحليل المركز المالي

السلسلة الزمنية لÅرباح والخسائر وصافي حقوق المساهمين

تقرير مدقق الحسابات 

بيان الوضع المالي

بيان الدخل والدخل الشامل اÆخر

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

بيان التدفقات النقدية

إيضاحات حول البيانات المالية
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يسعدني أن أرحب بالحضور الكريم باسمي واسم السادة أعضاء مجلس ا�دارة وا�دارة التنفيذية لتلبيتكم دعوتنا هذه الجتماع الهيئة العامة 
البنود  إلى  إضافة  الختامية،  والبيانات  المالية  النتائج   Íمتضمن  ٢٠٢٠ للعام  للشركة  السنوي  التقرير  لعرض  البادية  اسمنت  شركة  لمساهمي 

المدرجة على جدول أعمال هذا االجتماع والمعروضة على حضراتكم للمصادقة عليها.
 

لقد كان العام ٢٠٢٠ حافًال بالعديد من التحديات كان أبرزها جائحة كورونا وما كان لها من آثار سلبية على الصعيدين االقتصادي واللوجيستي ،،، 
مع استمرار فرض العقوبات االقتصادية المجحفة على سوريا وتفاقم آثارها ،،، إلى جانب ا©زمة التي لحقت بالوضع اللبناني ،،، حيث انعكست هذه 

التحديات على تسارع تضخم مستويات أسعار الشراء للمواد والكلف ا©ساسية.

في ظل تلك الصعوبات، وعدم التمكن من رفع أسعار مبيع االسمنت بما يتناسب مع معدالت التضخم الحقيقية للكلف ا©ساسية ،،، كان للشركة 
الدور ا©كبر في دعم استقرار سوق االسمنت في سوريا باالستمرار با�نتاج ورفد السوق بمادة االسمنت الحيوية على الرغم من التحديات التي 
واجهتها نظرÖ النخفاض ا©سعار والفارق السعري بالمقارنة مع شركات القطاع العام ،،، إال أن الشركة تمكنت من تنفيذ ٨٩٪ من خطة مبيعاتها 

للعام ٢٠٢٠ حيث بلغت كميات المبيع /١٫٤٩/ مليون طن من االسمنت المعبأ والسائب، بإجمالي إيرادات صافية تقدر بـ /١٢٥/ مليار ليرة سورية. 

كما استطاعت الشركة خالل العام ٢٠٢٠ من إنجاز ٩١٪ من الخطة السنوية �نتاج الكلنكر وإنتاج كافة الكميات المطلوبة من االسمنت بنوعيه من أجل 
عمليات المبيع وملئ الصوامع، مع استقرار عمليات التشغيل وتنفيذ كافة الصيانات الدورية الوقائية والعمرات لمعدات الخط ا�نتاجي ومحطة 

توليد الطاقة الكهربائية، وتحقيق معدالت إنجاز متوافقة مع خطة معايير ومؤشرات ا©داء ا©ساسية ومواصفات الجودة للمنتجات. 

العام ٢٠٢٠، بإنجاز جملة من المشاريع المخططة في إطار االستمرار بإعادة تأهيل الخط ا�نتاجي ومحطة الطاقة وكافة  قامت الشركة أيضÍ، خالل 
المرافق الخدمية للمصنع وتحسين الشروط البيئية وإجراءات معالجة النفايات، باالستفادة مما هو متاح من موارد. 

وعلــى صعيــد أمــن وســالمة العامليــن، اســتمرت الشــركة بتفعيــل وتطويــر المزيــد مــن ا�جــراءات المتعلقــة با©مــن الصناعــي والصحــة والســالمة 
المهنيــة وحمايــة البيئــة، إلــى جانــب مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات مــن أجل الوقايــة من ا�صابــة بفيــروس كوفيــد-١٩ والتعامل مــع أي إصابــات ناجمة 
عنــه، حيــث انقضــى العــام المنصــرم دون تعــرض أي مــن العامليــن أو المتواجديــن فــي مواقــع العمــل ©ي حــادث أو إصابــة أدت للوفــاة أو العجــز 

الدائم.  

ُتظهر البيانات المالية للشركة خالل العام ٢٠٢٠ أرباحÍ دفترية صافية تقدر بـ /٨,٢٧/ مليار ليرة سورية بعد اقتطاع مخصص ضريبة الدخل، وهي 
أعلى بكثير من ا©رباح الفعلية نظرÖ ©ن البيانات المالية ال تمثل القيم العادلة للمخازين وا©صول الثابتة واهتالكاتها والتكاليف المرتبطة بها مما 

يعني استمرار تكبد الشركة لضرائب مجحفة هائلة.

باســمي وباســم أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أتوجــه بالشــكر والتقديــر للســادة المســاهمين لدعمهــم وثقتهــم بقــدرة شــركة اســمنت الباديــة 
على تحقيق أهدافها النبيلة، ولكافة العاملين في الشركة للجهد والعمل الدؤوب المبذول حفاظÍ على بقاء الشركة في موقع الريادة. 

ــم  ــة لهيئتك ــع التوصي ــم م ــن أيديك ــا بي ــي وضعناه ــة الت ــات المالي ــالمة البيان ــة وس ــة صح ــمنت البادي ــركة اس ــس إدارة ش ــد مجل ــÍ، يؤك ختام
الموقــرة بالمصادقــة عليهــا بعــد االســتماع إلــى تقريــري مجلــس ا�دارة ومدقــق الحســابات، كمــا يؤكــد المجلــس التزامــه بتوفيــر نظــام رقابــة 

فعال في الشركة وسياسة للتعامل مع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.

واà الموفق

الدكتور عماد المهيدب 

رئيس مجلس ا�دارة
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٤ كلمة رئيس مجلس ا�دارة
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" تعزيز موقعنا الريادي في السوق السورية من خالل: 

مهمتنا

االستثمار بطاقاتنا البشرية
تحفيز االبتكار وا�بداع 

التطوير المستدام 
ضمان جودة المنتجات وتميز مستوى الخدمات

وذلك من أجل الحفاظ على ثقة الزبائن والمستهلكين وتنمية حقوق المساهمين "
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أعضاء مجلس ا�دارة

االسم                                                                                                                                                                                   الصفة

شركة المهيدب القابضة
(ممثلة بالدكتور عماد المهيدب) 

شركة سيرانفست القابضة
(ممثلة بالمهندس رائد المديهيم) 

(ممثلة بالسيد جورجيو بودو) 

شركة الزعيم القابضة
(ممثلة بالسيد محمد سعيد الزعيم)  

(ممثلة بالسيد طارق الزعيم) 

المهندس ابراهيم شيخ ديب 

شركة الفوزان القابضة @
(ممثلة بالسيد محمد العقيل)   

(ممثلة بالسيد عادل مرعب)   
 

@@تقدم المهندس محمد عبد العزيز العقيل باستقالته من عضوية مجلس ا�دارة بتاريخ١٦ آذار ٢٠٢٠ وتم تعيين السيد عادل مرعب ممثًال عن 
شركة الفوزان القابضة

ا�دارة التنفيذية

االسم                                                                                                                                         الصفة

السيد خالد الصواف

المهندس أنس الصمصام 

المهندس سمير بابات

المهندس محمد عبد الفتاح

المهندس عبد الرحمن خضر 

السيد أمان ا©رناؤوط

السيد نبيل صندوق

السيد أحمد كفتارو

اÆنسة حنان غنوم  

المهندس مازن شعبان 

ا©ستاذ المحامي أحمد سامي المملوك

السادة شركة السمان ومشاركوه

السيد مصطفى عوني زكية 

السادة شركة طالل أبو غزالة

رئيس مجلس ا�دراة

نائب رئيس مجلس ا�دراة
عضو

عضو
عضو

عضو

عضو
عضو

الرئيس التنفيذي

مستشار الشؤون الفنية

مدير قطاع المصنع

مستشار تحسين الكفاءة وتطوير ا©داء

مستشار تطوير الموارد البشرية والسالمة المهنية 

مدير القطاع المالي

المراقب المالي

مدير قطاع سلسلة ا�مداد وإدارة تكنولوجيا المعلومات

قسم عالقات المساهمين

مسؤول المبيعات والتسويق (بالتكليف)

المستشار القانوني للشركة

مدققي الحسابات الخارجيين

المستشار الضريبي

المدقق الداخلي 

٩
٨ أعضاء مجلس ا�دارة وا�دارة التنفيذية والمستشارين
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تم خالل اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢ تموز ٢٠٢٠ انتخاب مجلس إدارة جديد لدورته الرابعة والتي تنتهي في العام ٢٠٢٤:

الدكتور عماد المهيدب

المهندس رائد ابراهيم المديهيم

السيد جورجيو بودو

السيد محمد سعيد الزعيم

السيد طارق الزعيم

المهندس ابراهيم شيخ ديب

المهندس محمد عبد العزيز العقيل@

السيد عادل مرعب 

سعودي

سعودي

إيطالي

سوري

سوري

سوري

سعودي

لبناني

رئيس مجلس ا�دارة

نائب رئيس مجلس
 ا�دارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

ممثًال عن شركة المهيدب القابضة، يحمل بكالوريوس التجارة من جامعة 
الملك سعود وُمنح شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة لشبونة – 

البرتغال 

ممثًال عن شركة سيرانفست القابضة، يحمل ماجستير في الهندسة 
الكهربائية من جامعة الملك سعود في الرياض 

ممثًال عن شركة سيرانفست القابضة، يحمل شهادة في االقتصاد من جامعة 
روما وماجستير في علوم االقتصاد من جامعة يورك

ممثًال عن شركة الزعيم القابضة، يحمل بكالوريوس في االقتصاد الدولي من 
الجامعة ا©ميركية في سويسرا

ممثًال عن شركة الزعيم القابضة، ويحمل بكالوريوس في إدارة ا©عمال من 
جامعة الملك سعود في الرياض يحمل شهادة في الهندسة من جامعة 

دمشق، ويتولى 

منصب عضو مجلس إدارة آروب 

ممثًال عن شركة الفوزان القابضة، ويحمل بكالوريوس علوم في هندسة 
النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في السعودية 

ممثًال عن شركة الفوزان القابضة، ويحمل بكالوريوس من الجامعة ا©ميركية 
في بيروت

العقيل باستقالته من عضوية  العزيز  المهندس محمد عبد  @تقدم 
مجلس ا�دارة بتاريخ ١٦ آذار ٢٠٢٠ وتم تعيين السيد عادل مرعب ممثًال 

عن شركة الفوزان القابضة

١٠ نبذة تعريفية عن أعضاء ا�دارة التنفيذية نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس ا�دارة  
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المهندس سمير بابات

المهندس محمد عبد الفتاح

المهندس عبد الرحمن خضر

السيد أمان ا©رناؤوط 

السيد نبيل صندوق

السيد أحمد كفتارو

المهندس محمد أنس الصمصام

يشغل منصب الرئيس التنفيذيالسيد خالد الصواف

يعمل بصفة استشاري الشؤون الفنية

يشغل منصب مدير قطاع المصنع

مستشار تحسين الكفاءة وتطوير ا©داء

يعمل بصفة استشاري التطوير التقني

للموارد البشرية

يشغل منصب مدير قطاع سلسلة

ا�مداد وإدارة تكنولوجيا المعلومات

يشغل منصب مدير القطاع المالي

يشغل منصب مراقب مالي

يحمل بكالوريوس إدارة أعمال وماجستير في إدارة نظم الجودة 
من جامعة ولونغونغ ا©سترالية

يحمل شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة صوفيا - 
بلغاريا

يحمل شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة بغداد - 

العراق

يحمل شهادة بكالوريوس في العلوم – قسم الكيمياء من جامعة 

ا�سكندرية – مصر 

يحمل شهادة في هندسة الفلزات والمواد من جامعة السويس – 

مصر 

يحمل إجازة في االقتصاد من جامعة دمشق

يحمل إجازة في االقتصاد من جامعة دمشق

يحمل إجازة في االقتصاد من جامعة دمشق
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مجلس ا�دارة

الرئيس التنفيذي
المساعدة التنفيذية

الشؤون القانونية و
العالقات الحكومية

عالقات
 المساهمين و التواصل

إدارة المشاريع

إدارة ا�نتاج

إدارة الصيانة

إدارة الكفاءة و تطوير ا©داء

قطاع مكتب 
الرئيس التنفيذي

قطاع ا�دارة
المالية

قطاع المصنع

٠١

٠٢

٠٣

٠٤

٠٥

إدارة الحسابات

إدارة المستودعات

إدارة الرقابة المالية
و التكاليف و الموازنة

قطاع سلسلة 
ا�مداد و تكنولوجيا 

المعلومات

قطاع الموارد 
البشرية

إدارة العقود و المشتريات
و الدعم اللوجيستي

إدارة تكنولوجيا المعلومات

إدارة المبيعات

إدارة المزايا و التعويضات

إدارة الشؤون ا�دارية

إدارة الصحة و السالمة المهنية
و شؤون البيئة

تقرير مجلس ا�دارة للسنة المنتهية في

٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠

١١ الهيكل التنظيمي للشركة
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تأسست شركة اسمنت البادية (ش.م.م.) في العام ٢٠٠٦ في الجمهورية العربية 
ــتثمار  ــون االس ــكام قان ــب أح ــة بموج ــة عام ــاهمة مغفل ــركة مس ــورية كش الس
ــه برأســمال ٩٫٧٦ مليــار ليــرة ســورية – تــم دفعــه  رقــم /١٠/ لعــام ١٩٩١ وتعديالت
بالكامــل – باســتثمار رئيســي مــن قبــل مجموعــة من نخبــة المســتثمرين ورجال 

ا©عمال السوريين.

اســتطاعت الشــركة منــذ العــام ٢٠١١ تاريــخ بــدء ا�نتــاج وتســويق المنتجــات إلــى 
الســوق المحليــة مــن الحفــاظ علــى الــدور الفعــال لــردف الســوق المحليــة بمــادة 
االســمنت والتصــدي لكافــة التحديــات وتجــاوز العقبــات مــع االلتــزام بالحوكمــة 
والتشــريعات  القوانيــن  واحتــرام  الضريبيــة  ا©نظمــة  ومراعــاة  والشــفافية 
الســارية. كمــا تقــوم الشــركة بتطبيــق سياســات لضمــان تحقيــق أعلــى معاييــر 
الســالمة المهنيــة ومراقبــة االنبعاثــات والعمــل علــى خفــض ا©ثــر البيئــي مــع 
االلتــزام بتوفيــر فــرص عادلــة للعمــل والتدريــب والتأهيــل للكــوادر الوطنيــة 

من ذوي المؤهالت والمهارات العالية. 

تماشــيÍ مــع توقعــات الطلــب علــى مــادة االســمنت وعلــى الرغــم ممــا تعرضــت 
لــه الشــركة ومــا تتعــرض لــه جــراء الظــروف الراهنــة إال أن الشــركة تتطلــع �نجــاز 
بــأي  للقيــام  با�ضافــة  ا©ول  ا�نتاجــي  الخــط  تأهيــل  إعــادة  أعمــال  كافــة 
اســتثمارات ممكنــة لرفــع الطاقــة ا�نتاجيــة الســنوية مــن أجــل دعــم عمليــات 

إعادة ا�عمار للمراحل المقبلة.

إن النشــاط ا©ساســي للشــركة هــو تصنيــع الكلنكــر واالســمنت البورتالنــدي 
ــى  ــران والبن ــييد والعم ــات التش ــات الحتياج ــود المواصف ــر أج ــه وتوفي بأنواع
التحتيــة مــن خــالل اســتخدام أحــدث عمليــات تصنيــع االســمنت بالطريقــة 

الجافة. 

حصلت الشــركة على الســجل التجاري رقم /٨٥٩٣/ بتاريخ ٣ أيلول ٢٠٠٨ والسجل 
الصناعــي رقــم /١/ بتاريــخ ١٥ أيــار ٢٠١١ والــذي حدد مركز الشــركة فــي منطقة "أبو 
وبيــع  بصناعــة  الشــركة  غايــة  وحــدد  دمشــق  ريــف  بمحافظــة  الشــامات" 
االســمنت البورتالنــدي العــادي واســتيراد جميــع المســتلزمات الالزمــة لéنتــاج 
ــل  ــع تبدي ــات وقط ــزة وآلي ــدات وأجه ــزات ومع ــة وآالت وتجهي ــواد أولي ــن م م
الزمــة للتشــغيل والمشــاركة والمســاهمة فــي مشــاريع مماثلــة أو متممــة 
أو  حقــوق  أيــة  علــى  والحصــول  والمكملــة  المتممــة  بالصناعــات  والقيــام 
امتيــازات الزمــة للشــركة واســتيراد وســائط النقــل الالزمــة واســتيراد وتصديــر 

كافة المواد المسموح بها. 

الســورية دمشــق  العاصمــة  مــن  بالقــرب  الباديــة  اســمنت  يتميــز مصنــع 
با�ضافــة للموقــع االســتراتيجي الهــام بالنســبة ©ســواق المناطــق الجنوبيــة 
والوســطى والســاحلية التــي تعــد مــن ا©كثــر اســتهالكÍ لمــادة االســمنت فــي 
ســوريا، وقــد نجحــت الشــركة فــي المحافظــة علــى مــا حققتــه منتجاتهــا ماركــة 

"الجمل" من مكانة مرموقة في سوق مواد البناء.
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١٤ نشاط الشركةلمحة عن الشركة



يقصد بها مجموعة القواعد وا�جراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العالقات بين مجلس ا�دارة وا�دارة 
التنفيذية والمساهمين وكافة أصحاب المصالح، وكذلك المسؤولية االجتماعية والبيئية للشركة.

يسعى مجلس ا�دارة للحفاظ على أعلى معايير السلوك على ا©صعدة المهنية واالحترافية وا©خالقية من خالل تطبيق مبادئ الحوكمة ُبغية أداء 
مسؤولياته الكاملة أمام مساهمي الشركة وخدمتهم بنزاهة وصدق واستقامة.

وتتلخص المبادئ ا©ساسية لنظام الحوكمة المطّبق في شركة اسمنت البادية بما يلي:

١.حقوق المساهمين

يضمن مجلس إدارة الشركة وجود حوار فعال مع المساهمين، لذلك خصص وحدة مستقلة تابعة للرئيس التنفيذي يتمحور دورها حول توطيد 
العالقة بين الشركة والمساهمين والتواصل المستمر معهم لéجابة على استفساراتهم واقتراحاتهم.

٢.ا�فصاح والشفافية

التزامÍ بتطبيق مبادئ ا�فصاح والشفافية تقوم شركة اسمنت البادية با�فصاح عن ا©مور وا©حداث الجوهرية للجهات ا�شرافية والرقابية أصوًال.

١٦الحوكمة اللجان المنبثقة عن مجلس ا�دارة
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١.لجنة التدقيق الداخلي

تم انتخاب أعضاء اللجنة الحاليين في اجتماع مجلس ا�دارة المنعقد بتاريخ ٧ تموز ٢٠٢٠، حيث تقوم هذه اللجنة بمراقبة سالمة القوائم المالية 
للشركة ومراجعة القضايا المحاسبية ذات ا©ثر الجوهري على البيانات المالية، با�ضافة إلى النظر إن كانت التوصيات المقدمة من قبل مدققي 

الحسابات الخارجيين أو التدقيق الداخلي يتم تطبيقها من قبل ا�دارة التنفيذية.

أعضاء اللجنة:
.Öوالسيد سعيد الزعيم عضو ،Öالسيد عادل مرعب عضو ،Íتتكون اللجنة من أعضاء مجلس ا�دارة: السيد جورجيو بودو رئيس

٢.اللجنة التنفيذية

تم انتخاب أعضاء اللجنة الحاليين في اجتماع مجلس ا�دارة المنعقد بتاريخ ٧ تموز ٢٠٢٠، يتمثل دور اللجنة التنفيذية في مراقبة أداء العمل بصفة 
مستمرة ومراجعة ا©هداف والميزانيات والخطط المالية واستعراضها خالل اجتماعات مجلس ا�دارة.

أعضاء اللجنة:
Öالسيد طارق الزعيم عضو ،Íتتكون اللجنة من أعضاء مجلس ا�دارة: السيد رائد المديهيم رئيس

٣.لجنة شؤون التعويضات

تم انتخاب أعضاء اللجنة الحاليين في اجتماع مجلس ا�دارة المنعقد بتاريخ ٧ تموز ٢٠٢٠، حيث تقوم اللجنة بتقييم النظم وا�جراءات والقرارات 
الرئيسية الخاصة بشؤون العاملين وتعويضاتهم، با�ضافة لوضع معايير وشروط الحد ا©دنى للخبرات والمؤهالت والمهارات المطلوبة لعضوية 

مجلس ا�دارة والمديرين التنفيذيين. 

أعضاء اللجنة:
Öالسيد رائد المديهيم عضو ،Íتتكون اللجنة من أعضاء مجلس ا�دارة: السيد عماد المهيدب رئيس



٥

" أن نكون في موقع الريادة لبناء الوطن 

                                               و تطبيق أعلى المعايير والمواصفات العالمية " 

رؤيتنا

١٨ وحدة عالقات المساهمين

تعمل وحدة عالقات المساهمين على تزويد مساهمي الشركة بكافة المعلومات المتاحة لهم بموجب القوانين والتشريعات الخاصة بالشركات 

المساهمة وبأعلى درجات االحتراف والشفافية. كما ُتعنى بكافة عمليات التواصل مع المساهمين وسوق دمشق لÅوراق المالية و هيئة ا©وراق 

وا©سواق المالية السورية.

التداول  تقارير  بموجب  بياناتهم  استفساراتهم وحفظ وتحديث  ا�جابة على  للمساهمين من خالل  المساهمين خدماتها  تقدم وحدة عالقات 

الصادرة عن سوق دمشق لÅوراق المالية. كما تقوم بمتابعة التزامات أعضاء مجلس ا�دارة وا�دارات التنفيذية فيما يتعلق بملكيتهم ©سهم 

الشركة وفترات حظر التداول عليها، با�ضافة إلى نشر كافة أخبار الشركة وبياناتها المالية على موقع الشركة االلكتروني وا�فصاح عن ا©مور 

وا©حداث الجوهرية للجهات الرقابية وا�شرافية انطالقÍ من التزام الشركة بمبادئ الحوكمة.

كان سهم شركة اسمنت البادية خالل العام ٢٠٢٠ من ا©سهم القيادية في سوق دمشق لÅوراق المالية، حيث بلغ عدد الصفقات /٧٧٣/ صفقة بما 

٪ حيث افتتحت أول  مجموعه ٤٣٠,٢٢٢ سهم بإجمالي تداول بلغ الـ ٤٧٦,٤٠٣,٩٨٦ مليون ليرة سورية. وقد سجل سعر السهم ارتفاعÍ بنسبة ٥٣ 

جلسة تداول ©سهم اسمنت البادية في العام ٢٠٢٠ بسعر /١,١٩٥/ ليرة سورية للسهم الواحد، وأغلق سعر السهم بقيمة /١,٨٢٢/ ليرة سورية خالل 

آخر جلسة تداول تمت في العام المذكور.
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٢٠ ا�وراق المالية المملوكة من قبل ا�طراف ذوي العالقة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١بيان بأسماء كبار مالكي ا�سهم

@تقدم المهندس محمد عبد العزيز العقيل باستقالته من عضوية مجلس ا�دارة بتاريخ ١٦ آذار ٢٠٢٠ وتم تعيين السيد عادل مرعب ممثًال عن @ حسب آخر جلسة تداول عقدت بتاريخ  ٢٠٢٠/١٢/٢٤
شركة الفوزان القابضة عوضÍ عنه 

فيما يلي بيان بأسماء كبار مالكي ا©سهم المصدرة من قبل الشركة (مالكي ٥٪ من ا©سهم فما فوق) وعدد ا©سهم المملوكة لكل منهم:

٢٠٢٠@٢٠١٩الجنسيةاالسم

النسبةعدد ا�سهمالنسبةعدد ا�سهم

الدكتور عماد المهيدب ممثًال عن شركة المهيدب القابضة

٣٣٫٠٧٢٫٢٠٠سعوديةشركة المهيدب القابضة

٢٥٫٣٧٦٫٠٠٠

٧٫٢٢٢٫٤٠٠

٦٫٠٥٢٫٢٨٠

٥٪٤٫٨٨٠٫٠٠٠

٪٦٫٢

٪٧٫٤

٪٢٦

٪٣٣٫٩٣٣٫٠٧٢٫٢٠٠

٢٥٫٣٧٦٫٠٠٠

٧٫٢٢٢٫٤٠٠

٦٫٠٥٢٫٢٨٠

٥٪٤٫٨٨٠٫٠٠٠

٪٦٫٢

٪٧٫٤

٪٢٦

٪٣٣٫٩

هولندية

سورية

سوري

سعودية

شركة سيرانفست القابضة

شركة الزعيم القابضة

المهندس إبراهيم شيخ ديب

شركة الفوزان القابضة

سعوديرئيس مجلس ا�دارة

سعودينائب رئيس مجلس ا�دارةالمهندس رائد المديهيم ممثًال عن شركة سيرانفست القابضة

إيطاليعضو مجلس إدارةالسيد جورجيو بودو  ممثًال عن شركة سيرانفست القابضة

سوريعضو مجلس إدارةالسيد محمد سعيد الزعيم

٩٧,٦٠٠٩٧,٦٠٠عضو مجلس إدارةالسيد طارق الزعيم  ممثًال عن شركة الزعيم القابضة سوري

٦,٠٥٢,٢٨٠٦,٠٥٢,٢٨٠المهندس ابراهيم شيخ ديب سوريعضو مجلس إدارة

١٠,٧٤٤١٠,٧٤٤السيد خالد الصواف سوريالرئيس التنفيذي

٢,٠٠٠٢,٠٠٠ عقيلة الرئيس التنفيذي سوريةطرف ذو عالقة

سعوديعضو مجلس إدارة المهندس محمد العقيل  ممثًال عن شركة الفوزان القابضة@

لبنانيعضو مجلس إدارةالسيد عادل مرعب  ممثًال عن شركة الفوزان القابضة

٩٩,١٦٨٩٩,١٦٨عقيلة نائب رئيس مجلس ا�دارة سعوديةطرف ذو عالقة

عدد ا�سهمالجنسيةاالسم

٢٠١٩٢٠٢٠

الصفة



ــر كل الدعــم وأفضــل الشــروط مــن أجــل ضمــان أعلــى درجــات  ــر المــوارد البشــرية وتوفي ــغ االهتمــام لتطوي ــة بال ــي شــركة إســمنت البادي تول
التحفيــز والجاهزيــة لفريــق العامليــن لمواجهــة التحديــات وتحســين آليــات العمــل وصــوًال إلــى أفضــل النتائــج وبمــا يحقــق ارتقــاء الخدمــات ورضــا 

العمالء ويعزز ثقتهم ا©مر الذي سينعكس إيجابÍ على حقوق كافة أصحاب المصالح.

ــة  ــارات ا�داري ــمنت والمه ــة ا�س ــال صناع ــي مج ــة ف ــة المتخصص ــدورات التدريبي ــف ال ــاءات وتكثي ــم للكف ــر الدائ ــى التطوي ــركة عل ــرص الش تح
بالتعــاون مــع مراكــز تدريــب محليــة وإقليميــة رائــدة، واالســتعانة بخبــرات أجنبيــة اختصاصيــة، مــع إعطــاء ا©ولويــة للــدورات التدريبيــة الخاصــة 
با©مــن والســالمة المهنيــة لكافــة العامليــن فــي الشــركة، مــع مراعــاة كافــة الشــروط الخاصــة برفــع الوقايــة مــن خطــر ا�صابــة بفيــروس 
ــة  ــادة الهيكل ــات وإع ــذ الترقي ــة بتنفي ــراءات الخاص ــة ا�ج ــرية وحوكم ــوارد البش ــة للم ــج التحفيزي ــى البرام ــل عل ــى العم ــة إل ــد-١٩. إضاف كوفي

بما يضمن استقرار قوة العمل وحماية الكفاءات.

بلــغ عــدد العمــال فــي العــام ٢٠٢٠ / ٣٤٤ / عامــًال بــدوام كامــل با�ضافة إلى 
توفيــر مــا يفــوق عــن خمســمائة فرصــة عمــل مــن خــالل مقاولــي الشــركة 

ومزودي الخدمات.

ــكادر  ــه ال ــذي يتمتــع ب حيــث توزعــت المؤهــالت العلميــة والتحصيــل ال
البشري في الشركة كما يلي:

تكبــدت الشــركة خســائر فادحــة نتيجــة للبيــع بأســعار متدنيــة دون تغطيــة كامــل الكلــف وا©عبــاء خاصــة خــالل الســتة أشــهر ا©ولــى مــن العــام 
ــدى معامــل القطــاع العــام وعــدم مواكبــة أســعار المبيــع للتضخــم المضطــرد فــي مســتويات  ــرًة بانخفــاض أســعار مبيــع االســمنت ل ٢٠٢٠ متأث

الكلفة. 

حيــث عانــت الشــركة خــالل العــام المنصــرم مــن السياســات التــي تبنتهــا الجهــات الحكوميــة فيمــا يخــص القــرارات الالزمــة لتصحيــح ا©ســعار 
علــى الرغــم مــن أن أســعار مبيــع االســمنت المنتــج لــدى القطــاع الخــاص محــررة بموجــب القــرار رقــم ٣٠/١/١١٦ تاريــخ ٢٠٠٦/١/٢٣ الصــادر عــن 
ــة  ــذي تتلقــاه شــركات القطــاع العــام وتحمــل الدول ــار للدعــم الحكومــي ال المجلــس ا©علــى لالســتثمار، ودون أخــذ تلــك الجهــات بعيــن االعتب

لكافة الخسائر الناجمة عن سياسات التسعير لدى تلك الشركات. 
 

مبيعات ا�سمنت

تمكنت الشركة خالل العام ٢٠٢٠ من تحقيق مبيعات بلغت ١٫٤٨٤ مليون طن من االسمنت المعبأ والسائب، بزيادة طفيفة بنسبة ٧٪ مقارنة مع العام 
الســابق، وبلــغ إجمالــي ا�يــرادات الصافيــة للبيــع ١٢٥ مليــار ليــرة ســورية غيــر شــاملة لرســم ا�نفــاق االســتهالكي والضرائــب المســتقطعة وكافــة 

النفقات الخاصة بعمليات البيع.

علــى الرغــم مــن العقوبــات المجحفــة المفروضــة علــى ســوريا وآثارهــا الســلبية علــى قطــاع ا©عمــال وتدنــي أســعار المبيــع إال أن الشــركة كان لهــا 
ــة  ــأن الحص ــÍ ب ــة علم ــمنت الحيوي ــادة االس ــوق بم ــد الس ــاج ورف ــتمرار با�نت ــوريا باالس ــي س ــمنت ف ــوق االس ــتقرار س ــم اس ــي دع ــر ف ــدور ا©كب ال

السوقية تراجعت بشكل طفيف مقارنة مع العام ٢٠١٩.  

كمــا قامــت الشــركة خــالل الربــع الثالــث من العــام ٢٠٢٠ بإلغاء حصرية البيــع وفتح باب البيــع المباشــر - أرض المصنع، وتخصيص أرقــام خاصة لخدمة 
العمالء. وبلغ عدد الزبائن الذين استجروا ما يزيد عن ١٠٪ من مبيعات الشركة من االسمنت المعبأ والسائب ثالثة زبائن. 
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٢٢ لمحة عن أسواق ا�سمنت السوريةتطوير الموارد البشرية

تعليم متوسط و أقلشهادات جامعية

تعليم فوق
المتوسط

شهادات جامعية عليا



حصلت شركة اسمنت البادية على  شارة المطابقة  لكافة منتجاتها من هيئة المواصفات والمقاييس السورية، والتي تؤكد مطابقة 
منتجاتها للمواصفات القياسية السورية الخاصة باالسمنت. 

تلتــزم شــركة اســمنت الباديــة بتحقيــق أفضل المعايير لجودة المنتج اســتنادÖ إلى المواصفة القياســية الســورية رقم ٣٨٠٠ للعــام ٢٠١٥ والمتطابقة 
مع المواصفة القياسية ا©وروبية  رقم ١ - ١٩٧ للعام ٢٠٠٠. 

تتــم االختبــارات والفحوصــات النوعيــة للمــواد ا©وليــة ومــادة الكلنكــر والمنتــج النهائــي لمــادة االســمنت فــي كافــة مراحــل التصنيــع فــي الخــط 
ا�نتاجــي للمصنــع، وذلــك فــي مخبــر المصنــع المركــزي المجهــز بجهــاز التحليــل X-Ray Analyzer با�ضافــة إلــى كافــة أجهــزة االختبــار والتحليــل 

والقياس المعتمدة عالميÍ في هذه الصناعة وبما يتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية السورية.

ــودة  ــان ج ــق وضم ــركة بتوثي ــن الش ــة م ــج. ورغب ــمنت المنت ــة لالس ــة والكيميائي ــارات الفيزيائي ــة االختب ــراء كاف ــر إج ــذا المخب ــي ه ــم ف ــا يت  كم
منتجاتهــا مــن قبــل الجهــات الرســمية المعتمــدة فقــد قامــت بالتعــاون مــع مركــز ا©بحــاث واالختبــارات الصناعيــة التابــع لــوزارة الصناعــة بتوقيــع 
مذكــرة تفاهــم مــع هــذا المركــز للقيــام بأخــذ عينــات مــن االســمنت المنتــج فــي الشــركة مــن خــالل زيــارات ميدانيــة دوريــة يقــوم بهــا عناصــر مــن 
ــي  ــدة ف ــوزن المعتم ــل وال ــار والتحلي ــزة االختب ــة أجه ــرة كاف ــكل دوري بمعاي ــز بش ــوم المرك ــا يق ــا. كم ــة عليه ــارات الالزم ــراء االختب ــز وإج المرك

المخبر المركزي للشركة. 

المعايير البيئية

 Íثــار البيئيــة وتفعيــل أفضــل الســبل لحمايــة البيئــة علمــÆتعمــل شــركة اســمنت الباديــة بدرجــة عاليــة مــن المســؤولية وااللتــزام تجــاه الحــد مــن ا
 Íبــأن التصميــم لمصنــع الشــركة ُيراعــي أحــدث المتطلبــات البيئيــة، نذكــر منهــا منظومــة تصفيــة الغبــار والحــد مــن االنبعاثــات المصممــة وفقــ
ــط  ــاط الخ ــة نق ــزت كاف ــث جه ــم /٥٠/، حي ــوري رق ــة الس ــون البيئ ــع قان ــيÍ م ــم (EC/٢٠٠٨/١) وتماش ــة رق ــالمة البيئ ــي لس ــون ا©ورب ــات القان لمتطلب
ــاء الماليــة. كمــا تعمــل الشــركة  ــد وا©عب ــÍ علــى الرغــم مــن مصاعــب التوري ــر القماشــية الحديثــة التــي يتــم اســتبدالها دوري ا�نتاجــي بالفالت

بشكل دائم على توفير الحلول المالئمة من أجل معالجة كافة النفايات الناتجة عن العملية ا�نتاجية.

 
الصحة والسالمة المهنية

تعمــل الشــركة باســتمرار علــى تطويــر كافــة إجــراءات وسياســات الصحــة والســالمة المهنيــة وفقــÍ للمواصفــات والمعاييــر العالميــة مــن أجــل 
ــة  ــة؛ إضاف ــة الالزم ــدورات التدريبي ــم لل ــن وإخضاعه ــدى العاملي ــة ل ــالمة المهني ــي بالس ــع الوع ــتمرار رف ــان اس ــل وضم ــة للعم ــة آمن ــر بيئ توفي
ــدوري علــى  ــة لعيــادة المصنــع، وتهيئــة وإعــداد فــرق مختصــة للتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ وا�نقــاذ وا�طفــاء، والتفتيــش ال لضمــان الجاهزي

أنظمة ا�طفاء، وتفعيل ما يلزم من تجهيزات لمنظومة ا�نذار المبكر.

بلــغ التســجيل القياســي لعــدد ســاعات العمــل ا�جماليــة لعــام ٢٠٢٠ ما مجموعه /١,٣٠٥,٣٨٣/ ســاعة عمــل في المصنع كمــا بلغ معدل تكــرار ا�صابات 
المضيعــة للوقــت ١٫٥٣ بعــدد إصابتيــن لعامليــن تعود تبعيتهم للمقاولين علمÍ بأن الشــركة تقــوم حاليÍ بتفعيل المزيد من ا�جراءات والشــروط 

التعاقدية للحد من ا�صابات لدى عمالة المقاولين. 
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٢٤ تطبيق الشركة لمعايير الجودة



١٣
٢٥ عمليات المشتريات
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واجهت الشــركة خالل العام ٢٠٢٠ العديد من التحديات على رأســها اÆثار الناجمة عن ا©زمة العالمية النتشــار وباء كورونا (كوفيد-١٩)، التي ترافقت 
مــع التضخــم المضطــرد لمســتويات ا©ســعار، وتلكــؤ العديــد مــن المورديــن فــي ضــوء الحظــر االقتصــادي المجحــف المفــروض علــى ســوريا والــذي 

ازدادت وتيرته في أعقاب ا�جراءات ا�ضافية لقانون العقوبات "قيصر"، مما انعكس سلبÍ على الكلف وفترات التسليم للتوريدات.

علــى الرغــم مــن ذلــك فقــد اســتطاعت الشــركة تأميــن كافــة المســتلزمات الســتمرار العمليــة ا�نتاجيــة مــن مــواد أوليــة ووقــود وقطــع غيــار، 
ــي  ــة ف ــن الحوكم ــد م ــل المزي ــات لتفعي ــم والسياس ــر النظ ــة، وتطوي ــات المحلي ــود الخدم ــة عق ــة لكاف ــروط التعاقدي ــين الش ــة لتحس با�ضاف

عمليات التوريد بما يضمن عدالة الفرص وتأهيل الحد ا©قصى الممكن من العارضين والتوريد ضمن أعلى المواصفات وأفضل ا©سعار. 

ــك الفيــول والمــازوت التــي تســتجر  ــد، ويســتثنى مــن ذل ــى تجنــب االعتمــاد علــى مصــدر وحيــد للتوري ــم إل وقــد ســعت الشــركة بشــكل دائ
بالكامــل مــن الشــركة الســورية لتخزيــن وتوزيــع المــواد البتروليــة (محروقــات) أو مــن الجهــات المصــرح لهــا رســميÍ. كمــا اســتجرت الشــركة مــادة 
 ٪١٠ الـــ  التــي تشــكل النســبة ا©علــى مــن حجــم التكاليــف عبــر ثــالث جهــات، قامــت اثنتــان منهــم بتوريــد مــا يفــوق  الفحــم الحجــري 

من إجمالي حجم المشتريات. علمÍ بأن إحدى تلك الجهات مرتبطة بعضو مجلس ا�دارة السيد طارق الزعيم.

انطالقــÍ ممــا حققتــه الشــركة مــن تميــز وســمعة طيبــة ومكانــة مرموقــة  ســوف نســتمر بتحفيــز 
قيمنا ا©ساسية التي تحدد هوية الشركة  و ما يتوقع منها تجاه اÆخرين والمتمثلة بـ :

قيمنا

النزاهة 
ا�خالص

الشفافية
احترام حقوق الغير

 النجاح كفريق
تحمل المسؤولية

المبادرة
الريادة



وصف ©ي حماية حكومية أو امتيازات
عمــًال بأحــكام المــادة رقــم / ١٠ / مــن نظــام وتعليمــات ا�فصــاح رقــم / ١١٠ / الصــارد عــن هيئــة ا©وراق وا©ســواق الماليــة الســورية والتــي نّصــت علــى 
ضــرورة وصــف أي حمايــة حكوميــة أو امتيــازات تتمتــع بهــا الشــركة أو أي مــن منتجاتهــا بموجــب القوانيــن وا©نظمــة أو غيرهــا، ووصــف أي بــراءات 

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

ا©رض والمقالع

ــح شــركة اســمنت  ــع وأرض المصنــع وا©راضــي المحيطــة بهــا لصال ــم منــح حــق اســتثمار ا©راضــي المســتأجرة والتــي تشــمل مســاحات المقال ت
 Íالباديــة وذلــك مــن قبــل المؤسســة العامــة للجيولوجيــا والثــروة المعدنيــة التابعــة لــوزارة النفــط الســورية بموجــب عقــد مدتــه خمســون عامــ

قابًال للتمديد.

تحرير التسعير والتسويق لمادة االسمنت 

نــص كتــاب مكتــب االســتثمار - المجلــس ا©علــى لالســتثمار رقــم ٢٠/١/١١٦ تاريــخ ٢٠٠٦/١/٢٢ بالموافقــة علــى تحريــر ســعر مــادة االســمنت المنتــج لــدى 
القطاع الخاص، وتحرير تسويق منتجات القطاع الخاص من مادة االسمنت في السوق المحلية.

العالمات وا©سماء والنماذج التجارية لشركة اسمنت البادية

إن الشــعار ا�لكترونــي لشــركة اســمنت الباديــة واســمها التجــاري "الباديــة" والعالمــة التجاريــة الفارقــة واالســم التجــاري لمنتــج اســمنت "الجمــل" 
والنمــوذج الصناعــي لرســم "الجمــل" هــي عالمــات وأســماء ونمــاذج تجاريــة مســجلة عبــر مديريــة حمايــة الملكيــة التجاريــة والصناعيــة باســم 

شركة اسمنت البادية (ش.م.م.) في الجمهورية العربية السورية وعدد من الدول المجاورة.
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٢٨ القرارات الحكومية أو قرارات المنظمات الدولية ذات ا�ثر 

القــرارات التــي صــدرت عــن وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك بخصــوص تحديــد أســعار مبيــع مــادة االســمنت المنتــج لــدى   •
المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة لéسمنت ومواد البناء 

القــرار رقــم /٣٦١٧/ الصــادر عــن وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك بخصــوص تحديــد أســعار مبيــع مــادة االســمنت المنتــج لــدى   •
ــادة  ــعر م ــر س ــى تحري ــص عل ــخ ٢٠٠٦/٠١/٢٣ ن ــم ٣٠/١/١١٦ تاري ــتثمار رق ــى لالس ــس ا©عل ــاب المجل ــن أن كت ــم م ــى الرغ ــة عل ــمنت البادي ــركة اس ش

االسمنت المنتج لدى القطاع الخاص، والذي على أساسه تم االستثمار بمشروع اسمنت البادية

القــرارات رقــم /٢٠٩٩/ تاريــخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢ ورقــم /٢٥٦٠/ تاريــخ ٢٠٢٠/٠٨/١٠ والقــرار رقــم /٢٨٦٠/ تاريــخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩ ورقــم /٣٢٥٠/ تاريــخ ٢٠٢٠/١٠/٠٥ ورقــم   •
/٣٤٨٤/ تاريــخ ٢٠٢٠/١١/٠٢ ورقــم /٢٨٥٧/ تاريــخ ٢٠٢٠/١٢/٠٣ الصــادرة عــن الشــركة الســورية لتخزيــن وتوزيــع المــواد البتروليــة (محروقــات) بخصــوص رفــع 

سعر مبيع مادة الفيول من ٢١٧,٠٠٠ ل.س. الى ٣٣٣,٥٠٠ ل.س.

القــرار رقــم /٢٨٣٨/ الصــادر عــن وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك بخصــوص تحديــد ســعر المــازوت الصناعــي والتجــاري بـــ ٦٥٠   •
ليرة سورية لليتر الواحد 

القــرار رقــم ٣٩ تاريــخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٢ الصــادر عــن الشــركة الســورية لتخزيــن وتوزيــع المــواد البتروليــة (محروقــات) بخصــوص زيــادة الرســوم   •
المترتبة على كافة التعامالت مع شركة محروقات بنسبة ٥٠٪ عن الرسوم السابقة 

ــول  ــل الفي ــور نق ــادة أج ــوص زي ــص بخص ــج بحم ــل بالصهاري ــيارات النق ــي س ــة – لمالك ــات االجتماعي ــة للخدم ــة التعاوني ــرار الجمعي ق  •
للصهاريج 



          إنشاء وتشغيل منظومة للتخلص واالستفادة من غبار الفرن القلوي: تم تصميم وتنفيذ منظومة متكاملة لالستفادة والتخلص 
من غبار الفرن القلوي الصادر عن الممر الجانبي للمسخن ا©ولي لنقله وإعادة استخدامه في عمليات طحن االسمنت بنسب معيارية، مما أدى 

لتحقيق الوفر في العملية ا�نتاجية إضافة إلى تحقيق الشروط البيئية للتعامل اÆمن مع هذا النوع من الغبار.

          تركيب حراق لمطحنة االسمنت باستخدام الوقود الثقيل (الفيول): تم تصميم وتركيب حراق جديد في مطحنة االسمنت يعمل 
على الفيول مما عزز القدرة على االستمرار وتوحيد نوع الوقود المستخدم في العملية ا�نتاجية. 

          إنشاء منظومة للتخلص واالستفادة من العوادم النفطية الناتجة عن محطة توليد الطاقة الكهرباء: تم من خالل هذه 
المنظومة تحويل هذه العوادم لالستفادة منها كوقود حرق في الفرن إضافة إلى تحقيق الشروط البيئية للتعامل اÆمن معها.

          تركيــب بــرج إضافــي لتبريــد الميــاه الصناعيــة: تــم تصميــم وتنفيــذ بــرج إضافــي لتبريــد الميــاه الصناعيــة لكامــل المصنــع، ممــا ســاهم فــي 
تحسين أداء دارة شبكة التبريد بكفاءة عالية والحد من التوقفات الالزمة لعمليات الصيانة.

          قامــت الشــركة باســتكمال كافــة أعمــال إعــادة التأهيــل وا�صــالح للمبانــي الســكنية وا�داريــة والمنشــآت الصناعيــة التــي تضــررت نتيجــة 
ا©عمال ا�رهابية التي تعرض لها المصنع خالل سنوات ا©زمة.

          قامت الشركة بإنشاء كامب خاص �قامة المقاولين الخارجيين مع كافة الخدمات المتعلقة بذلك.
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٣٠ وصف �هم ا�نجازات التي حققتها شركة اسمنت البادية خالل العام ٢٠٢٠ 

على صعيد عمليات التشغيل وا�نتاج

ا©وليــة  المــواد  وكافــة  بأنواعــه  الوقــود  تأميــن  الشــركة  اســتطاعت 
ومســتلزمات ا�نتــاج وتوريــد القطــع التبديليــة الالزمــة لضمــان ســير العمليــة 
الحظــر  عــن  الناجمــة  العديــدة  المصاعــب  مــن  الرغــم  علــى  ا�نتاجيــة، 
ــا  ــر فيم ــغ ا©ث ــه بال ــذي كان ل ــوريا وال ــى س ــروض عل ــف المف ــادي المجح االقتص

يخص سرعة التوريد وكفاءة ا�نجاز.

اســتطاعت الشــركة إنجــاز خططهــا ا�نتاجيــة الســنوية بنجــاح وبمعــدالت 
قريبــة جــدÖ ممــا هــو مخطــط، وذلــك مــن خــالل اســتمرار عمليــات التشــغيل 
وتنفيــذ كافــة الصيانــات الدوريــة الوقائيــة والعمــرات لمعــدات الخــط ا�نتاجــي 
ومحطــة توليــد الطاقــة الكهربائيــة، كمــا حققــت الشــركة معــدالت أداء جيــدة 
لمعاييــر اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة والوقــود با�ضافــة لتميــز المنتجــات 

من حيث المواصفات والجودة العالية في السوق المحلية.

واســتمرت الشــركة فــي عمليــات إعــادة تأهيــل الخــط ا�نتاجــي ومحطــة 
الطاقــة وكافــة مرافــق المصنــع، وذلــك مــن خــالل االســتفادة مــن كافــة المــوارد 
وإدارة  البيئيــة  الشــروط  وتحســين  ا�نتاجيــة  العمليــة  لتطويــر  المتاحــة 
النفايــات حيــث قامــت شــركة اســمنت الباديــة بمجموعــة مــن المشــاريع 

التطويرية، منها:
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على صعيد المبيعات والتسويق

تمكنــت الشــركة مــن تنفيــذ خطتهــا الســنوية مــن حيــث كميات المبيــع بنســبة ٨٩٪ علمÍ بــأن عوائد المبيع قــد تأثرت ســلبÍ نظرÖ للفارق الســعري 
مقارنــة مــع شــركات القطــاع العــام، ومــا واجهتــه الشــركة مــن مصاعــب فــي مواكبــة أســعار المبيــع لمؤشــرات التضخــم الهائــل لمكونــات الكلفــة 

خاصة فيما يتعلق بالمخازين وا©صول الثابتة الغير عينية، إضافة الستمرار عبء تكبد الشركة لضرائب مجحفة كبيرة. 

كمــا اســتطاعت الشــركة الحفــاظ علــى مكانتهــا المرموقــة فــي القطــاع الصناعــي الوطنــي، وتحقيــق اكتفــاء الســوق المحليــة مــن خــالل 
منتجاتها من االسمنت بالمواصفات المطلوبة والجودة العالية ودعم كافة فعاليات البناء وا�نشاء والتعمير وإعادة ا�عمار.

للمواصفات  منتجاتها  كافة  مطابقة  تؤكد  والتي  السورية،  العربية  والمقاييس  المواصفات  هيئة  من  المطابقة  شارة  على  الشركة  حصلت 
القياسية السورية الخاصة بعائلة االسمنت البورتالندي. كما قامت في مطلع شهر أيلول بفتح عمليات البيع المباشر دون أي حصرية من أجل إيصال 

منتجاتها لكافة فئات تجار مواد البناء والمستهلكين لمادة االسمنت.
 

٣١ وصف �هم ا�نجازات التي حققتها شركة اسمنت البادية خالل العام ٢٠٢٠ 



قامــت شــركة اســمنت الباديــة بوضــع خطــة عمــل متكاملــة تــم مــن خاللهــا إيضــاح رؤيــة الشــركة واســتراتيجيتها خــالل العــام ٢٠٢٠ وصياغــة أهداف 
عمل لكافة القطاعات وا�دارات، وفقÍ لما يلي:

          االســتمرار بالتأكــد مــن جهوزيــة الخطــط والسياســات والممارســات الالزمــة لتحقيــق أمــن وســالمة كافــة العامليــن فــي الشــركة مــع ســجل 
خاِل من أي وفيات أو إصابات عمل خطيرة. 

          ضمان استمرار التزام الشركة بالقوانين وا©نظمة المرعية وأسس الحوكمة والشفافية والحد من اÆثار البيئية.

ــن  ــاء المخازي ــع بن ــة م ــر الُمنتج ــف غي ــة التكالي ــض كاف ــدر وخف ــة اله ــاد ومكافح ــاءة واقتص ــا بكف ــركة وإدارة موارده ــول الش ــة أص           حماي
بمستويات أمان عالية للمواد ا©ولية والوقود ومستلزمات الصيانة وقطع الغيار. 

          تحقيــق خطــط ا�نتــاج والبيــع لمادتــي الكلنكــر واالســمنت مــع التطويــر المســتمر لعمليــات التشــغيل وتحســين معاييــر ا©داء ورفــع كفــاءة 
العمل.

ــات تأهيــل  ــا تبقــى مــن عملي ــة واســتكمال م ــع القــدرات ا�نتاجي ــا أمكــن مــن المشــاريع لرف ــة وتفعيــل م           االســتمرار فــي الدراســات الفني
ا©قسام المتضررة والتهيئة لمواكبة أي احتياجات مستقبلية من أجل دعم عملية إعادة ا�عمار.

          تعزيــز وضــع الشــركة التنافســي ومكانتهــا فــي ا©ســواق الســورية مــن حيــث التميــز بجــودة المنتجــات والخدمــات ورفــع القيمــة المضافــة 
بما يحفز زيادة الحصة السوقية.

          الحفــاظ علــى الســمعة الطيبــة والعالقــة المتميــزة مــع كافــة المتعامليــن مــع الشــركة بمــا فــي ذلــك التجــار والمورديــن والمقاوليــن ومــزودي 
الخدمات.

كمــا قامــت الشــركة بتعريــف التحديــات الرئيســية التــي ســوف تواجههــا خــالل العــام ٢٠٢١ لُيصار إلــى متابعتهــا ورفع قدرة الشــركة علــى التعامل 
معها، تتلخص فيما يلي:

          ضمــان اســتمرار العمليــة ا�نتاجيــة دون أي انقطــاع أو توقفــات غيــر مخططــة، مــن خــالل تعزيــز المخازيــن وتطويــر السياســات والنظــم وكافــة 
ا�جراءات بما يضمن حماية ا©فراد وا©صول ورفع جاهزية العمليات ا�نتاجية في مواجهة أي أحداث طارئة.

          تمكين الشركة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للسداد تجاه المساهمين المقرضين والموردين وكافة أصحاب الحقوق. 

          العمــل علــى مكافحــة الهــدر وضبــط التكاليــف مــع محافظــة الشــركة علــى أولوياتهــا فــي االلتــزام بسياســات حوكمــة صارمــة ومســتويات 
جودة عالية وضمان لسالمة العاملين.

          وضع اÆليات المناسبة لتذليل مصاعب التوريد في ظل العقوبات االقتصادية المجحفة المفروضة على سوريا. 

          وضــع اÆليــات المناســبة لضمــان توفــر الكفــاءات والمهــارات الالزمــة الســتمرار العمــل بأعلــى مســتويات الجــودة والتقانــة واالحتــراف وبمــا 
يتماشى مع احتياجات المراحل المستقبلية.
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٣٤ استراتيجية الشركة والخطة المستقبلية



اجتماع الهيئة العامة العادية – ٢ تموز ٢٠٢٠

اجتماع الهيئة العامة الغير عادية – ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٠

للمزيد من المعلومات يمكن مراجعة "مقتطفات من محاضر اجتماعات الهيئات العامة".

خامسÍ: المصادقة وا�قرار على قرار مجلس ا�دارة بعدم توزيع أية أرباح نقدية أو أسهم مجانية على المساهمين عن العام ٢٠١٩

قانون  ©حكام   Íوفق مهامهم  لممارسة  الشركة  لحسابات  مدققين  ومشاركوه  السمان  شركة  السادة  انتخاب  على  وا�قرار  المصادقة   :Íسادس
الشركات رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١ وذلك لمدة سنة واحدة للعام ٢٠٢٠، وتم تفويض مجلس ا�دارة لتحديد أتعابهم

سابعÍ: المصادقة وا�قرار على انتخاب مجلس إدارة جديد لدورته الرابعة ٢٠٢٠- ٢٠٢٤

ثامنÍ: المصادقة وا�قرار على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ا�دارة وا�دارة التنفيذية عن أعمال الشركة للمدة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٩ 
حتى ٣١ كانون ا©ول ٢٠١٩

اجتماع الهيئة العامة الغير عادية - ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٠

بدعوة من مجلس إدارة شركة اسمنت البادية اجتمعت الهيئة العامة الغير عادية للشركة بتاريخ ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٠ وذلك لطرح جميع النقاط 
المحددة وفقÍ لقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ عام ٢٠١١ ومناقشة وإقرار جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادية، نورد لكم 

فيما يلي موجزÖ عن أبرز القرارات المتخذة خالل االجتماع:

أوًال: المصادقة وا�قرار على الواقع الحالي لقروض الشركة الغير مسددة حتى تاريخ انعقاد االجتماع ومنح ما يلزم من تفويضات لمجلس ا�دارة 
ومن يلزم من أجل اتخاذ أي قرارات أو إجراءات فيما يتعلق بقروض الشركة وطرق تسويتها وتسديدها وأية أمور أخرى بما في ذلك الحصول على 

أي قروض مستقبلية

ثانيÍ: المصادقة وا�قرار على تعديل بعض من مواد النظام ا©ساسي للشركة.
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٣٦ ا�حداث الهامة التي مرت على الشركة خالل العام ٢٠٢٠

مقتطفات من محاضر اجتماعات الهيئات العامة 

اجتماع الهيئة العامة العادية - ٢ تموز ٢٠٢٠

 Íبدعوة من مجلس إدارة شركة اسمنت البادية اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ ٢ تموز ٢٠٢٠ وذلك لطرح جميع النقاط المحددة وفق
 Öلقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ عام ٢٠١١ ومناقشة وإقرار جدول أعمال الهيئة العامة العادية، نورد لكم فيما يلي موجز

عن أبرز القرارات المتخذة خالل االجتماع:

أوًال: المصادقة وا�قرار على جميع ما ورد في تقرير مجلس ا�دارة وتقرير مفتش الحسابات والتقرير المالي عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني 
٢٠١٩ حتى ٣١ كانون ا©ول ٢٠١٩.

ثانيÍ: االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة ومركزها المالي وحساباتها الختامية المقدمة من قبل مجلس ا�دارة

ثالثÍ: مناقشة تقريري مجلس ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما وإقرارهما

رابعÍ: المصادقة وا�قرار على تكوين احتياطي قانوني بمعدل ١٠٪ من ا©رباح المحققة قبل الضريبة



المخاطر االستراتيجية  .١
التضخم  معدالت  وارتفاع  االسمنت  مادة  على  الطلب  مستويات  بانخفاض  متمثلة  الشركة  أداء  على  بثقلها  تلقي  االقتصادية  الظروف  تزال  ال 
تضمن  عادلة  اسمنت  ©سعار  للوصول  السعي  على  الشركة  استراتيجية  تقوم  سوريا.  على  المفروض  االقتصادي  الحظر  أثر  بتزايد  مترافقة 
استمرارية الشركة وقدرتها على تزويد السوق بمادة االسمنت كما تعمل على إدارة تدفقاتها النقدية بشكل يسمح لها برفع مخزون مستلزمات 

ا�نتاج لكميات تكفي لفترات مستقبلية.

المخاطر المالية  .٢
مخاطر تغيرات أسعار العمالت ا©جنبية

الخاصة  المالية  الشركة  لتعامالت  الالزمة  ا©جنبية  العمالت  أسعار  مقابل  السورية  الليرة  صرف  سعر  في  بالتغير  المرتبطة  المخاطر  في  تتمثل 
بدفعات موردي المواد المستوردة والالزمة للعمليات ا�نتاجية للشركة وتؤثر كذلك على تقييم بنود ا©صول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية 
بالعمالت ا©جنبية. كما ينعكس على نتائج أعمال الشركة نظرÖ لعدم قدرة أسعار بيع االسمنت على المواكبة السريعة لتضخم الكلف المتأثرة 

بأسعار الصرف.

التدفقات النقدية ومخاطر السيولة
تتمثل في المخاطر الناجمة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة ا©جل. حيث أن ارتفاع التكاليف خاصة فيما يتعلق باالستيراد 
والخدمات اللوجستية وعدم تغير أسعار المبيع بالمرونة الالزمة لمواكبة التغيرات إلى جانب اÆثار المتعلقة بتبدالت أسعار الصرف مما أدى إلى 

تعرض الشركة إلى مخاطر عدم توفر السيولة النقدية الالزمة.

حيث قامت الشركة بوضع اÆليات المناسبة �دارة السيولة النقدية واستخدامها بالشكل ا©مثل من خالل إعداد القوائم الالزمة للتنبؤ وا�نذار 
من  عدد  التخاذ  با�ضافة  المخازين  مستويات  وزيادة  التوريد  عمليات  تسريع  خالل  من  المخاطر  هذه  أثر  من  للتخفيف  ا�جراءات  واتخاذ  المبكر 

ا�جراءات لضمان استمرار توفر السيولة للوفاء بكافة التزامات الشركة في وقتها المحدد.

مخاطر التغير في أسعار الفائدة

ــى  ــك عل ــرة وكذل ــد متغي ــعار فوائ ــة ©س ــة الخاضع ــات المالي ــى المطلوب ــدة عل ــعار الفائ ــي أس ــرات ف ــن التغي ــة ع ــر الناجم ــي المخاط ــل ف تتمث
ــز  ــى المرك ــدة عل ــدالت الفائ ــي مع ــر ف ــر التغي ــس أث ــذي يقي ــية ال ــل الحساس ــداد تحلي ــركة بإع ــت الش ــد قام ــد. وق ــة للفوائ ــودات المنتج الموج
المالــي للشــركة، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى التوقــع المســبق لمقــدار هــذا ا©ثــر واتخــاذ ا�جــراءات الممكنــة للتقليــل منــه. هــذا وقــد تــم إدراج 

تحليل الحساسية المذكور في البيانات المالية.

المخاطر التشغيلية  .٣
ــات  ــة المعلوم ــركة وأنظم ــول الش ــوادر وأص ــة ك ــركة وحماي ــي الش ــغيلية ف ــة التش ــة بالعملي ــر المتعلق ــي المخاط ــر ف ــذه المخاط ــص ه تتلخ

واالتصاالت.

مخاطر عدم توفر بعض المواد ا©ولية ا©ساسية الالزمة لéنتاج

عملــت الشــركة علــى تخفيــض أثــر هــذه المخاطــر مــن خــالل ســعيها المتواصــل لرفــع مخزونهــا مــن هــذه المــواد لكميــات تكفــي لفتــرات زمنيــة 
أطول رغم ما رتبه هذا ا�جراء من أعباء مالية كبيرة على عاتق الشركة

مخاطر تسرب اليد العاملة الخبيرة في الشركة

لقد تقلص خطر التســرب لليد العاملة بشــكل ملحوظ في العام ٢٠٢٠ عن ا©عوام الســابقة إال أن إدارة الشــركة تقوم بتنفيذ الخطط الالزمة لتهيئة 
ــة  ــوادر الطموح ــى الك ــاد عل ــتقبلية باالعتم ــات المس ــة االحتياج ــد كاف ــرة لس ــيرة وا©داء والخب ــن الس ــون بحس ــن يتمتع ــوءة مم ــر الكف العناص
والواعــدة المتواجــدة فــي الشــركة وذلــك مــن خــالل تكثيــف الــدورات التدريبيــة والتأهيليــة، والتطويــر المســتمر للسياســات الخاصــة بالمزايــا 

والمنافع والتعويضات. 
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٣٨ وصف للمخاطر التي تواجهها الشركة



مخاطر تقنية المعلومات واالتصاالت

إن خطــر فقــدان إمكانيــة االتصــال خاصــة مــع مصنــع الشــركة يعتبــر عائقــÍ كبيــرÖ لعمليــات إدارة ا�نتــاج والبيــع والتواصــل مــع كافــة ا©طــراف ذوي 
ــن  ــث تؤم ــال حي ــة لالتص ــات منفصل ــع منظوم ــل أرب ــيس وتفعي ــركة بتأس ــت الش ــد قام ــر فق ــذه المخاط ــر ه ــن أث ــف م ــدف التخفي ــة، وبه العالق

استمرارية االتصال والمراقبة بشكل كامل وفّعال.

ــة  ــة التحتي ــة البني ــى جهوزي ــاظ عل ــث الحف ــن حي ــواء م ــات س ــة المعلوم ــة تقني ــة منظوم ــع جاهزي ــة ورف ــى صيان ــركة عل ــدرة الش ــد ق ــا ُتع كم
والمحافظــة علــى قــدرة نظــام المحاســبة المؤتمــت علــى ا©داء الفّعــال، أحــد أهــم التحديــات التــي قامــت الشــركة بوضــع حلــول عمليــة وكفــؤة 

لها للحد من أخطارها.

المخاطر المرتبطة با©من والسالمة والتأمين  .٤

كان للظــروف ا©منيــة التــي مــرت علــى البــالد أثــر ســلبي واضــح علــى شــركات التأميــن، حيــث تعثــرت إمكانيــة تقديــم خدمــات تأمينيــة كفــوءة 
ــرقات  ــق والس ــر الحري ــا مخاط ــا فيه ــر بم ــة المخاط ــة كاف ــك لتغطي ــوريا وذل ــي س ــة ف ــن العامل ــركات التأمي ــن ش ــة م ــعار منطقي ــة وبأس ومجدي
 Íوالكــوارث الطبيعيــة، ممــا جعــل الشــركة تكثــف جهودهــا فــي تعزيــز إجــراءات ا©مــن والســالمة لهــدف حمايــة أفرادهــا وأصولهــا. وبالتالــي إيمانــ
مــن الشــركة بإعطــاء ا©ولويــة وضمــان توافــر جميــع المــوارد الالزمــة لحمايــة العامليــن فــي جميــع أماكــن عملنــا، تقــوم الشــركة ســنويÍ بتجديــد 
بوالــص التأميــن الصحــي لكافــة موظفيهــا وعائالتهــم، والتأميــن الشــامل للســيارات التابعــة للشــركة. كمــا قامــت بتوفيــر ســيارة إســعاف خاصــة 

بكامل تجهيزاتها متواجدة في المعمل لحاالت الطوارئ. 
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انطلقــت شــركة اســمنت الباديــة فــي مســيرتها عنــد التأســيس مــن إيمانهــا بالفــرص الواعــدة لالقتصــاد الســوري ورؤيتهــا الواضحــة 
للمســؤولية االجتماعيــة التــي انبثقــت مــن أهميــة إنجــاز مشــروع صناعــي ضخــم �نشــاء مصنــع لالســمنت البورتالنــدي بطاقــة إنتاجيــة كبيــرة فــي 
الباديــة الســورية قــرب العاصمــة دمشــق، بمــا يعــزز الطاقــات ا�نتاجيــة لصناعــة االســمنت الســورية ويحقــق النمــو واالزدهــار للمناطــق المحيطــة 

باالعتماد على القدرات وا�مكانيات المتميزة للكوادر الوطنية.  

نجحــت الشــركة فــي اســتكمال تشــييد مصنعهــا بزمــن قياســي وبأعلــى المواصفــات وصــوًال للدخــول فــي مرحلــة التشــغيل منتصــف العــام ٢٠١١. 
وعلــى الرغــم مــن الظــروف العصيبــة التــي واجهتهــا الشــركة خــالل ســنوات ا©زمــة الســورية والتــي تزامنــت مــع بــدء التشــغيل والحاجــة الماســة 
لســداد االلتزامــات ا�ئتمانيــة المترتبــة �نجــاز هــذا المشــروع الضخــم إال أن الشــركة تمكنــت مــن الصمــود واالســتمرار ملتزمــًة بمبادئهــا وقيمهــا 

وبدعم من المساهمين الرئيسيين.

حــددت الشــركة معالــم سياســتها للمســؤولية االجتماعيــة مــن خــالل إيــالء ا©ولويــة لســالمة وأمــن العامليــن والمتواجديــن فــي جميــع أماكــن 
ــة،  ــار البيئي ــات واÆث ــن االنبعاث ــد م ــورية، والح ــمنت الس ــة االس ــÍ لصناع ــÍ هام ــح رديف ــركة لتصب ــوادر الش ــن ك ــركة، وتمكي ــق الش ــل ومراف العم
وضمــان العدالــة والنزاهــة فــي التعامــل مــع جميــع أصحــاب المصالــح بمــا فــي ذلــك المورديــن والعمــالء، إلــى جانــب المحافظــة علــى أعلــى درجــات 

الحوكمة والشفافية وااللتزام الضريبي واحترام ا©نظمة والقوانين المرعية.

تتطلــع الشــركة لتحقيــق ا©هــداف االســتثمارية بمــا يلبــي اÆمــال المعقــودة مــن قبــل الســادة المســاهمين ومــن خــالل تحســن ا©وضــاع والبــدء 
بمرحلة إعادة ا�عمار بما يعود بالفائدة على الجميع وبما يعزز قدرة الشركة على تطوير رسالتها المجتمعية للمزيد من اÆفاق. 
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٤٢

وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها

ال يوجــد أي شــركات تابعــة لشــركة اســمنت الباديــة (ش.م.م.) باســتثناء شــركة إمــداد للتجــارة أوف شــور (ش.م.ل.) التــي تــم تأسيســها فــي لبنــان 
برأسمال قدره ٣٠ مليون ليرة لبنانية حيث تمتلك شركة اسمنت البادية (ش.م.م.) ٩٩٪ من أسهم شركة إمداد للتجارة أوف شور. الغرض الرئيسي 

من تأسيس هذه الشركة هو دعم عمليات التوريد والخدمات اللوجستية الخاصة بشركة اسمنت البادية.
حتــى نهايــة العــام ٢٠٢٠، لــم تمــارس شــركة إمــداد للتجــارة أوف شــور (ش.م.ل.) أي نشــاط تجــاري أو عملــي وبالتالــي ال يوجــد أي نتائــج ©عمــال هــذه 

الشركة.

أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة

بلغت أتعاب مفتش حســابات الشــركة – وهم شــركة الســمان ومشــاركوه - خالل العام ٢٠٢٠ فقط ٨٧,٥ مليون ل.س ال غير وذلك لقاء قيامهم بأعمال 
التدقيــق لحســابات شــركة اســمنت الباديــة المســاهمة المغفلــة، أمــا بالنســبة لشــركة إمــداد أوف شــور التابعــة فقــد تــم التعاقــد مــع شــركة 

كراو هوراث في الجمهورية اللبنانية بأتعاب تدقيق سنوية مقدارها ١,٣٢٠ دوالر أمريكي.

المزايا والمكافآت لمجلس ا�دارة وا�دارة العليا ومفتش الحسابات

الحقــÍ لتعليمــات ا�فصــاح عــن المزايــا والمكافــآت التــي يتقاضاهــا كل مــن رئيــس وأعضــاء مجلــس ا�دارة، فإننــا نشــير إلــى أنــه لــم يتقــاض أي مــن 
ــفر  ــدالت س ــا أو ب ــآت أو مزاي ــات أو مكاف ــة تعويض ــوريا أي ــارج س ــن خ ــس ا�دارة المقيمي ــاء مجل ــم أعض ــن فيه ــس ا�دارة بم ــاء مجل ــس وأعض رئي

وإقامة مقابل حضورهم الجتماعات المجلس أو إدارتهم لشؤون الشركة خالل العام ٢٠٢٠.
فيمــا يخــص المزايــا والمكافــآت التــي يتقاضاهــا أشــخاص ا�دارة العليــا التــي تتمثــل فــي ا©جــور وا©تعــاب والرواتــب والمكافــآت ونفقــات الســفر، 

ومكافآت نهاية الخدمة التي تم صرفها خالل العام ٢٠٢٠ لـ ٢٨ موظف بلغت مبلغÍ وقدره ٤,٠٨٥,٣٤٨,٢٦٣ ليرة سورية.

المسؤولية االجتماعية 
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          تــم تجديــد عقــد إيجــار مكاتــب إدارة الشــركة فــي منطقــة الصبــورة - المشــروع التجــاري المســمى البوابــة الثامنــة لمــدة عــام مــن ٢٠٢٠/٠٩/١ 

الى ٢٠٢١/٠٨/٣١ قابل للتجديد مع شركة آروب سورية (التي يشغل المهندس ابراهيم شيخ ديب منصب عضو مجلس إدارة فيها).    

          تــم توقيــع عقــد مــع الشــركة المتحــدة للتأميــن (التــي يشــغل الســيد طــارق الزعيــم منصــب عضــو مجلــس إدارة فيهــا) بهــدف توفيــر 

خدمات التأمين الصحي للعاملين، لمدة عام كامل اعتبارÖ من تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧.

          تم التعاقد مع شركة النجم المتوسط (عبر عضو مجلس ا�دارة السيد طارق الزعيم) من أجل توريد شحنات لمادة الفحم الحجري.
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٤٦ تحليل المركز المالي

بند التحليل المالي

نسبة التداول

نسبة السيولة السريعة

نسبة النقدية

٢٠١٦

%٣٧١%٣٦٩%٣٤٣%٧٦%٢٧

%١٠٨%٨٧%١١٩%٢٢%٧

%٥٢%٥٣%٥٢%١٢%٢

٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

بند التحليل المالي

صافي رأس المال العامل
(مليون ل.س.)

٢٠١٦

(٢١,٩٥٧)(٣,١٧٦)١٣٫٦٩٩٢٧,٦٢٥٦٨,٠٦٥

٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

٢٠١٦بند التحليل المالي

٢١٨٫٦٠١٣٦٫١٠١٥٩,٣١٨٤٫٧٧(١٣١٫٥٨)ربح السهم / (خسارة) ل.س.

٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠العملةالبيان

(١٢,٨٤٢,٠٧٦,٦٩٧)ل.سصافي الربح / الخسارة

(٢٤,٤٦٩,٣٩٢,١٢٤)

٢١,٣٣٥,٧٥٢,٣١٧١٣٫٢٨٣٫٨٣١٫٥٣٧١٥,٥٤٨,٩٧٨,٥٢٢٨,٢٧٣,٣٣٥,٨٧٦

السلسلة الزمنية ل¾رباح والخسائر وصافي حقوق المساهمين

توزيعات ا©رباح

صافي حقوق المساهمين

القيمة ا�سمية للسهم

القيمة الدفترية للسهم

القيمة السوقية للسهم

ل.س
السهم

ل.س
السهم

ل.س
السهم

ل.س

ل.س

(٣,١٣٣,٦٣٩,٨٠٧)

١٠٠٫٠٠

(٢٥٠٫٧١)(٣٢٫١١)١٠٤٢٦٣,٣١

١,١٥٠

٣٤٨٫٠٨

١,٨٢٢

١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠

١٠٫١٥٠٫١٩١٫٧٣٠٢٥,٦٩٩,١٧٠,٢٥٢٣٣,٩٧٢,٥٠٦,١٢٨
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٤٨

القرارات الحكومية أو قرارات 
المنظمات الدولية ذات ا�ثر 

ال يوجد

أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة

لــدى الشــركة نظــام رقابــة فعــال بإشــراف مــن اللجــان المنبثقــة 
عــن مجلــس ا�دارة وفريــق المــدراء التنفيذيــن مــن أجــل تقييــم 
المخاطــر وضمــان الحوكمــة والشــفافية وإجــراءات كافيــة للرقابــة 
خارجيــة  بخبــرات  لالســتعانة  با�ضافــة  الداخليــة،  الماليــة 

لالستشارات المالية والضريبية والقانونية.

كمــا تجــدر ا�شــارة إلــى أن الشــركة تعاقــدت مــع شــركة طــالل أبــو 
الداخليــة  الرقابــة  غزالــة وشــركاه الدوليــة لتقديــم خدمــات 
ضمــن إشــراف وتوجيــه لجنــة التدقيــق الداخلــي المنبثقــة عــن 
مجلــس ا�دارة وبتكليــف منهــا مــن أجــل ضمــان وجــود دور 

فعال ومستقل لعمليات التدقيق الداخلي في الشركة.  

المفروضــة  والجــزاءات  العقوبــات 
على الشركة

 
خــالل العــام ٢٠٢٠ لــم يصــدر بحق شــركة اســمنت 
ــات  ــن أي جه ــزاءات م ــات أو ج ــة أي عقوب البادي

رقابية أو تنظيمية أو قضائية.

تقرير مدقق الحسابات

جــاء تقريــر مفتــش حســابات الشــركة عــن البيانــات الماليــة 
ــة  ــن أي ــي م ــف وخال ــي ٢٠٢٠/١٢/٣١ نظي ــا ف ــة كم ــرة المنتهي للفت

تحفظات.



البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة المنتهية في 

٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠
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٥٠ جدول المحتويات

تقرير مدقق الحسابات المستقل

البيانات المالية:

٥١

٥٣

٥٤

٥٥

٥٩

بيان الوضع المالي

بيان الدخل والدخل الشامل اÆخر

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

بيان التدفقات النقدية

إيضاحات حول البيانات المالية
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٥٢ بيان الوضع المالي / تابعبيان الوضع المالي 

إيضاحالموجودات

كما في ٣١ كانون ا©ول

ل.سل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

إيضاحالمطلوبات 
المطلوبات المتداولة

مجموع المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

١٢٢٫٣٦٩٫٢١٩٫٥٥٩١٫٩٩١٫١٧٢٫٥١٨المستحق للموردين والمقاولين

٢٥٫١٤٥٫٩٤٢٫٧٧٧١٠٫٢٨١٫١٥١٫٠٩٦مجموع المطلوبات المتداولة

٨٣٫١٣٩٫٦٢١٫٦٧٢٢٨٫٠٨٠٫٣٨٩٫٧٣٥

٧٫٦٠٦٫٠٧٧٫٩٠٩٣٫٠٨٠٫٣٤٤٫١٣٤أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة ١٣
١٫٣٩٠٫٨٠٩٫٦١٤٥٥٥٫٢٠٢٫٢١٢دفعات مقدمة من الزبائن ١٤

١٣٫٧٧٩٫٨٣٥٫٦٩٥٤٫٦٥٤٫٤٣٢٫٢٣٢مخصص ضريبة الدخل ١٥

٥٧٫٩٩٣٫٦٧٨٫٨٩٥١٧٫٧٩٩٫٢٣٨٫٦٣٩ذمم دائنة – أطراف ذات عالقة – طويلة ا©جل ١٦
٥٧٫٩٩٣٫٦٧٨٫٨٩٥١٧٫٧٩٩٫٢٣٨٫٦٣٩مجموع المطلوبات غير المتداولة

حقوق المساهمين
١٧٩٫٧٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٩٫٧٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠رأس المال المكتتب به والمدفوع 

٢٫٦٣٥٫٧٠٠٫٧٦٨٢٫٦٣٥٫٧٠٠٫٧٦٨االحتياطي القانوني ١٨
٦٢٫٤٤٨٫٠٩٢٫٩٢٧١٦٫٠٢٠٫٣٥١٫٥٨٩أرباح محتجزة متراكمة محققة 

(٢٫٧١٦٫٨٨٢٫١٠٥)(٤٠٫٨٧١٫٢٨٧٫٥٦٧)خسائر متراكمة غير محققة
٣٣٫٩٧٢٫٥٠٦٫١٢٨٢٥٫٦٩٩٫١٧٠٫٢٥٢مجموع حقوق المساهمين

١١٧٫١١٢٫١٢٧٫٨٠٠٥٣٫٧٧٩٫٥٥٩٫٩٨٧مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

الموجودات المتداولة

الموجودات غير  المتداولة

٥١٣٫١٥٣٫٧٨٧٫٢٧٢٥٫٤٣٩٫٨٧٩٫١١١النقد في الصندوق ولدى المصارف 

٢٣٫٩٠١٫١٤٧٫٧١٨١٥٫٨٧٣٫٣٢٢٫٠٨٠مجموع الموجودات غير المتداولة

٩٣٫٢١٠٫٩٨٠٫٠٨٢٣٧٫٩٠٦٫٢٣٧٫٩٠٧مجموع الموجودات المتداولة

١٣٫٥٣٨٫٤٣٨٫٩٤٨٣٫٠٦٣٫٩٣٢٫٦٠٩دفعات مقدمة للموردين والمقاولين ٦
٦٦٫٠١١٫٥١٦٫١٢٦٢٨٫٩٤٦٫٢٨٩٫٧٨٨المخزون ٧

٥٠٧٫٢٣٧٫٧٣٦٤٥٦٫١٣٦٫٣٩٩أرصدة مدينة أخرى ٨

٣٣٤٫٩٤٢٫٧٥٤١٣٧٫٧٨٤٫٣٩٣مشاريع قيد التنفيذ ٩
٢٣٫٥٣٨٫١٨١٫٢٤٠١٥٫٧٢٦٫٨٥١٫٩٢٤موجودات ثابتة مادية ١٠

٢٨٫٠٢٣٫٧٢٤٨٫٦٨٥٫٧٦٣موجودات ثابتة غير مادية ١١

١١٧٫١١٢٫١٢٧٫٨٠٠٥٣٫٧٧٩٫٥٥٩٫٩٨٧مجموع الموجودات

رئيس مجلس ا�دارةالرئيس التنفيذيمدير القطاع المالي
عماد عبد القادر المهيدب خالد بسام الصواف أمان محمد رائف ا©رناؤط

رئيس مجلس ا�دارةالرئيس التنفيذيمدير القطاع المالي
عماد عبد القادر المهيدب خالد بسام الصواف أمان محمد رائف ا©رناؤط

كما في ٣١ كانون ا©ول

ل.سل.س
٢٠٢٠٢٠١٩
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٥٤ بيان التغيرات في حقوق المساهمين بيان الدخل والدخل الشامل اÁخر

كما في ٣١ كانون ا©ول

ل.سل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

إيضاح
١٩١٢٥٫٢٣٤٫٣٥٩٫٩٨٩٥٣٫٩٠٨٫٩١٤٫٧٧٥صافي المبيعات

فروقات أسعار صرف محققة

فروقات أسعار صرف غير محققة
(٢٫٧٣٨٫٩٥٩٫٨٣٤)(٥٠٫٧١٩٫٥٣٣)
(٣٨٫١٥٤٫٤٠٥٫٤٦٢)٧٩٫٩٥٢٫٧٧٦

(٣٠٫٩١٣٫٢٧٤٫٦٧٦)(٥٢٫٠٩٥٫٢٧٦٫٤٧٠)كلفة البضاعة المباعة ٢٠
٧٣٫١٣٩٫٠٨٣٫٥١٩٢٢٫٩٩٥٫٦٤٠٫٠٩٩مجمل الربح

(٢٫١٨٥٫٩٧٧٫٣٠١)(٤٫٨٣٣٫١٩٩٫١٧٣)مصاريف إدارية وعمومية ٢١
٢٢
٢٢

٩١٫٥٤٣٫١١٦٣٫١٦٨٫٦٩٣إيرادات فوائد ٢٣
٢٤ (٦٧١٫٧٥٧٫٩٠٥)(٥٫٤٧٢٫٨٥٨٫١٨١)أعباء تمويل

١٥٫٣٨٩٫١١٠ تسوية مؤونة مواد متضررة

(١٫٦٦٥٫٨٣٠)خسارة أصول ومواد متضررة
(١٫٦١٤٫٢٧٧)(٥٫١٢٦٫٢٩٦)خسائر من استبعاد وتسويات جردية للموجودات الثابتة المادية ١٠

٩ (٩٧٫٦٠٠)(٥٣٠٫٠٠٠)إطفاء مشاريع قيد التنفيذ
٢٢٫٠٢٥٫٥٤٧٫٦٨٩٢٠٫١٨٢٫٣١٨٫٢٣٢ربح السنة قبل الضريبة

(٤٫٦٣٣٫٣٣٩٫٧١٠)(١٣٫٧٥٢٫٢١١٫٨١٣)مصروف ضريبة الدخل
ربح السنة

١٥
٨٫٢٧٣٫٣٣٥٫٨٧٦١٥٫٥٤٨٫٩٧٨٫٥٢٢

بنود دخل شامل أخرى

٢٥

٨٫٢٧٣٫٣٣٥٫٨٧٦١٥٫٥٤٨٫٩٧٨٫٥٢٢إجمالي الدخل الشامل
٨٤٫٧٧١٥٩٫٣١نصيب السهم من ربح السنة

الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٩

إجمالي الدخل الشامل 
٩٫٧٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠

-
-

--

-
--

١٠٫١٥٠٫١٩١٫٧٣٠(٢٫٧٩٦٫٨٣٤٫٨٨١)٦٢٥٫٤٦٤٫٢٢٢٢٫٥٦١٫٥٦٢٫٣٨٩
١٥٫٤٦٩٫٠٢٥٫٧٤٦٧٩٫٩٥٢٫٧٧٦١٥٫٥٤٨٫٩٧٨٫٥٢٢

(٢٫٠١٠٫٢٣٦٫٥٤٦)٢٫٠١٠٫٢٣٦٫٥٤٦
٢٥٫٦٩٩٫١٧٠٫٢٥٢(٢٫٧١٦٫٨٨٢٫١٠٥)٩٫٧٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫٦٣٥٫٧٠٠٫٧٦٨١٦٫٠٢٠٫٣٥١٫٥٨٩

٨٫٢٧٣٫٣٣٥٫٨٧٦(٣٨٫١٥٤٫٤٠٥٫٤٦٢)٤٦٫٤٢٧٫٧٤١٫٣٣٨
٣٣٫٩٧٢٫٥٠٦٫١٢٨(٤٠٫٨٧١٫٢٨٧٫٥٦٧)٩٫٧٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫٦٣٥٫٧٠٠٫٧٦٨٦٢٫٤٤٨٫٠٩٢٫٩٢٧ الرصيد كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠

تخصيص احتياطي قانوني عن عام ٢٠١٩

الرصيد كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠١٩

إجمالي الدخل الشامل 

ل.سل.سل.سل.سل.س

رٍأس المال
المكتتب به و المدفوع

ا�حتياطي
 القانوني

أرباح محتجزة
متراكمة محققة

خسائر متراكمة
المجموعغير محققة

رئيس مجلس ا�دارةالرئيس التنفيذيمدير القطاع المالي
عماد عبد القادر المهيدب خالد بسام الصواف أمان محمد رائف ا©رناؤط
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٥٦ بيان التدفقات النقدية / تابعبيان التدفقات النقدية 

إيضاح

كما في ٣١ كانون ا©ول

ل.سل.س
٢٠٢٠٢٠١٩
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إيضاح
التدفقات النقدية من ا©نشطة االستثمارية:

التدفقات النقدية من ا©نشطة التمويلية:

(١٫٢٨١٫٥٨٩٫٧٦٦)(١٫٤٩٥٫٠٦٩٫٣٢٨)٩إضافات إلى مشاريع قيد التنفيذ

(٣٫١٣٦٫٠٤٨٫٤٤٩)(٩٫٢٨٨٫٨٤٠٫٧٠٥)صافي النقد المستخدم في ا©نشطة االستثمارية

(١٫٨٥١٫٣٢٧٫٠٩١)(٧٫٧٧٠٫٠٤٠٫٧٥١)إضافات إلى موجودات ثابتة مادية ١٠
(٧٫٨٨١٫٥٩٢)(٢٣٫٧٣٠٫٦٢٦)إضافات إلى موجودات ثابتة غير مادية ١١

٤٫٧٥٠٫٠٠٠متحصالت من بيع أصول ثابتة

١١٩٫٩٤٦٫٧٥٠زيادة في التمويل من أطراف ذات عالقة
(٢٦٫٠٩٧٫٧٢٠)(٢١٣٫٠٠٠٫٠٠٠)تسديد قروض اطراف ذات عالقة

تسديد فوائد قروض أطراف ذات عالقة
٨٫٤٨٧٫٨٦٧٫٤٨٩٦٦١٫٦٠٨٫١٣٨فوائد مرسملة على قرض المساهمين ا©ساسيين

٤٫٩٨٠٫٠٢٢٫٩٦٢٧٥٥٫٤٥٧٫١٦٨

(٣٫٩٣١٫١٥٤)٣٦٨٫٧٣٢٫٨٦٤فروقات أسعار صرف النقد ومايوازي النقد
٧٫٧١٣٫٩٠٨٫١٦١٢٫٥٠٩٫٠٣٨٫٩٠١صافي الزيادة في النقد في الصندوق ولدى المصارف 
٥٫٤٣٩٫٨٧٩٫١١١٢٫٩٣٠٫٨٤٠٫٢١٠النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في أول السنة
١٣٫١٥٣٫٧٨٧٫٢٧٢٥٫٤٣٩٫٨٧٩٫١١١النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في آخر السنة

التدفقات النقدية من ا©نشطة التشغيلية 

خسائر من استبعاد وتسويات جردية للموجودات الثابتة المادية

٢٢٫٠٢٥٫٥٤٧٫٦٨٩٢٠٫١٨٢٫٣١٨٫٢٣٢ربح السنة

٤٤٨٫٢١٤٫٩٣٥(١٠٫٤٧٤٫٥٠٦٫٣٣٩)(الزيادة) / النقص في دفعات مقدمة للموردين والمقاولين

٤٫٣٩٢٫٦٦٥ا�طفاءات
٥٫١٢٦٫٢٩٦١٫٦١٤٫٢٧٧

١٫٤٧٣٫٠٩٤

تعديالت للوصول إلى صافي النقد الناتج عن ا©نشطة التشغيلية 

(٢١٨٫٤٤٠٫١٣١)٣٤٫٨٤٥٫٦٨٤٫٤٣٠فروقات أسعار صرف
١٫٢٣٢٫٥١٦٫١٠٦٩٧٥٫٢١٦٫٧٠٦االستهالكات

٥٣٠٫٠٠٠٩٧٫٦٠٠إطفاء مشاريع قيد التنفيذ

١٠

١٫٤٢٣٫٤٩١٫٧٦٩٢٫١٩٩٫٣٩٤فوائد قرض المساهمين ا©ساسيين المستحقة

١١

٥٩٫٥٣٧٫٢٨٨٫٩٥٥٢٠٫٩٤٤٫٤٧٩٫١٧٢

الزيادة في أرصدة مدينة أخرى

(٤٩٣٫٦١٠٫٣٦٢)(٤٫٦٢٦٫٨٠٨٫٣٥٠)ضريبة مدفوعة

(٣٧٫٠٦٥٫٢٢٦٫٣٣٨)الزيادة في المخزون
(٥١٫١٠١٫٣٣٧)

(١٦٫٣٢٦٫١٨١٫٤٣٣)
(١٨٩٫٦٢١٫٣٧٦)

(٧٫٩٤٥٫١٤٢)٣٩٦٫٤٩٧٫٠٤١الزيادة / (النقص) في المستحق للموردين والمقاولين

١٠

الزيادة في ا©رصدة الدائنة ا©خرى والمصاريف المستحقة

الزيادة / (النقص) في دفعات مقدمة من الزبائن
٣٫١٠٢٫٢٤٢٫٠٠٦٥٣٥٫١٦٥٫٢١٩

١١

(١٦٫٩٣٩٫٦٧٧)٨٣٥٫٦٠٧٫٤٠٢

١١٫٦٥٣٫٩٩٣٫٠٤٠٤٫٨٩٣٫٥٦١٫٣٣٦صافي النقد الناتج عن ا©نشطة التشغيلية

صافي النقد الناتج عن ا©نشطة التمويلية

٥
٥

(٣٫٢٩٤٫٨٤٤٫٥٢٧)

كما في ٣١ كانون ا©ول

ل.سل.س
٢٠٢٠٢٠١٩
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إيضاحات حول البيانات المالية  للسنة المنتهية في

٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠



١.موضوع ونشاط الشركة

شركة إسمنت البادية هي شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٥ بتاريخ ١ حزيران ٢٠٠٦ بحسب قانون 
االستثمار رقم ١٠ لعام ١٩٩١ وتعديالته والذي يعفي الشركة من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء ا�نتاج الفعلي أو االستثمار أيهما 

أقرب. 
سجلت الشركة في السجل التجاري لمحافظة ريف دمشق تحت الرقم ٨٥٩٣ بتاريخ ٣ أيلول ٢٠٠٨.

تم تمديد فترة إنشاء المشروع بموجب القرار ٢٣٠٥ الصادر عن مدير عام هيئة االستثمار السورية بتاريخ ٧ تموز ٢٠٠٩ لتصبح خمس سنوات تنتهي 
بتاريخ ١ حزيران ٢٠١١ أو تاريخ بدء ا�نتاج أيهما أقرب.

مدة الشركة ٢٥ سنة تبدأ في ٢٤ أيلول ٢٠٠٧. كما حصلت الشركة على السجل الصناعي بتاريخ ١٥ أيار ٢٠١١.

وقعت الشركة بتاريخ ٧ حزيران ٢٠١١، على شهادة القبول الشرطي التي تشهد بموجبها بأنه بتاريخ ٧ حزيران ٢٠١١ قد أتم المقاول والمتمثل بشركة 
"CBMI للمقاوالت" عمله في بناء خط ا�نتاج ا©ول العائد لشركة إسمنت البادية. وأن جميع عمليات تركيب اÆالت والتجهيزات قد انتهت وعليه فقد 
أصبح خط ا�نتاج جاهزÖ لالستالم وذلك وفقÍ 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.

وفقاً  للمادة رقم ١٠-١٣-١ وبتاريخ ٣١ كانون الثاني ٢٠١٨ وقعت شركة إسمنت البادية على شهادة القبول النهائي التي تشهد بموجبها أن المقاول 
قد أتم جميع االلتزامات التعاقدية المتعلقة من قبله والمشار إليها سابقاً بشهادة االلتزام الشرطي.
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غاية الشركة إقامة واستثمار مشروع إنتاج ا�سمنت البورتالندي العادي وا©سود واستيراد جميع المستلزمات الالزمة لéنتاج من آالت وتجهيزات 
ومعدات وأجهزة وآليات وقطع التبديل الالزمة �قامة 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.

تم إدراج أسهم الشركة في سوق دمشق لÅوراق المالية بتاريخ ١٥ تشرين ا©ول ٢٠١٩ وقد بلغ سعر ا�غالق للسهم في السوق ١٫٨٢٢ ليرة سورية 
بتاريخ ٢٤ كانون ا©ول ٢٠٢٠.

العامة  انعقاد الهيئة  انتخاب مجلس ا�دارة ا©ول للشركة. بتاريخ ٢ تموز ٢٠٢٠ تم  التأسيسية للشركة بتاريخ ٢٨ آب ٢٠٠٨ وتم  الجمعية  انعقدت 
العادية للشركة، وقد تم انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات ليخلف مجلس ا�دارة السابق الذي انتهت واليته في ١٨ نيسان ٢٠٢٠.

٢.تطبيق معايير التقارير المالية الدولية

تعديالت لم ينتج عنها أثر جوهري على القوائم المالية للشركة: أ - 

تم اتباع معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في كانون الثاني ٢٠٢٠ 
أو بعد ذلك التاريخ، في إعداد القوائم المالية للشركة، والتي لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ وا�فصاحات الواردة في القوائم المالية للسنة 

والسنوات السابقة، علمÍ بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجة المحاسبية للمعامالت والترتيبات المستقبلية.
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المعايير الجديدة والمعدلة

التعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (٩)، 
الدولــي  والمعيــار   ،(٣٩) رقــم  الدولــي  المحاســبي  والمعيــار 

للتقارير المالية رقم (٧) المتعلقة بإصالح معيار سعر الفائدة

التعديالت على معايير التقارير المالية
الدولية الجديدة والمعدلة

إن هــذه التعديــالت تعمــل علــى تعديــل متطلبــات معينــة 
تلــك  المنشــآت  ُتطبــق  بحيــث  التحــوط  بمحاســبة  تتعلــق 
المتطلبــات علــى افتــراض أن معيــار ســعر الفائــدة الــذي تســتند 
طــة والتدفقــات النقديــة مــن  إليــه التدفقــات النقديــة المتحوَّ
ــدة؛  ــعر الفائ ــار س ــالح معي ــة �ص ــر نتيج ــن يتغي ــوط ل أداة التح
كمــا أن هــذه التعديــالت إلزاميــة لجميــع عالقــات التحــوط التــي 
ــذه  ــد به ــدة؛ ال ُيقص ــعر الفائ ــار س ــالح معي ــرة بإص ــر مباش تتأث
التعديــالت تقديــم إعفــاء مــن أي عواقــب أخــرى ناشــئة عــن إصــالح 
تفــي  التحــوط  عالقــة  َتعــد  لــم  (إذا  الفائــدة  ســعر  معيــار 
بمتطلبــات محاســبة التحــوط ©ســباب أخــرى غيــر تلــك المحــددة 
فــي التعديــالت، فيجــب وقــف محاســبة التحــوط)؛ تتطلــب هــذه 
التعديــالت إفصاحــات محــددة حــول مــدى تأثــر عالقــات التحــوط 

الخاصة بالمنشآت بتلك التعديالت

المعايير الجديدة والمعدلة

تعديل على المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (٣) 
"اندماج ا©عمال" فيما يتعلق بتعريف ا©عمال.

التعديالت على معايير التقارير المالية
الدولية الجديدة والمعدلة

الدولــي  المعيــار  علــى  ا©عمــال  تعريــف  فــي  التعديــالت  إن 
�عــداد التقاريــر الماليــة رقم (٣) هــي تغييرات علــى الملحق( أ)، 

المصطلحات المحددة،
وإرشــادات التطبيــق وا©مثلــة التوضيحيــة للمعيــار الدولــي 

�عداد التقارير المالية رقم (٣) فقط.
إن هذه التعديالت:

توضــح أنــه حتــى يتــم اعتبــار مجموعــة ا©نشــطة   •
ــم االســتحواذ عليهــا علــى أنهــا أعمــال،  والموجــودات التــي ت

فإنه يجب أن تتضمن، على ا©قل، ُمدخالت وعملية جوهرية تساهمان معÍ الى حٍد كبير في القدرة على إنشاء المخرجات؛

ُتَضيــق نطــاق تعريــف ا©عمــال والمخرجــات مــن خــالل التركيــز علــى الســلع والخدمــات المقدمــة للعمــالء وإزالــة ا�شــارة إلــى   •
القدرة على خفض التكاليف؛

تضيف إرشادات وأمثلة توضيحية لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كان قد تم االستحواذ على عملية جوهرية؛  •
ــودة  ــات مفق ــالت أو عملي ــتبدال أي مدخ ــى اس ــن عل ــوق قادري ــي الس ــاركون ف ــا إذا كان المش ــم م ــى تقيي ــة إل ــل الحاج تزي  •

واالستمرار في إنتاج المخرجات؛
ُتضيــف اختبــار تركــز اختياريــÍ يســمح بإجــراء تقييــم مبســط حــول مــا إذا كانــت مجموعــة ا©نشــطة والموجــودات   •

المستحوذ عليها ال تعتبر أعماًال.
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التعديالت على معايير التقارير المالية
الدولية الجديدة والمعدلة

قــت المجموعــة التعديــالت علــى معاييــر التقاريــر الماليــة  طبَّ
الدولية (٢) و(٦) و(١٥)؛ ومعايير المحاسبة الدولية (١) و(٨) و(٣٤) و 
التقاريــر  لتفســير  الدوليــة  اللجنــة  وتفســيرات  و(٣٨)؛   (٣٧)

المالية ذات ا©رقام
(١٢) و(١٩) و(٢٠) و(٢٢)؛ وتفســير لجنــة التفســيرات القياســية رقــم 

(٢١) في السنة الحالية.

المعايير الجديدة والمعدلة

تعديــالت علــى ا�شــارات إلــى ا�طــار المفاهيمــي فــي معاييــر 
التقاريــر الماليــة الدوليــة -تعديــالت علــى المعيــار الدولــي 
أســاس  علــى  المدفوعــات   (٢) رقــم  الماليــة  التقاريــر  �عــداد 
ا©ســهم، والمعيــار الدولــي �عــداد التقاريــر الماليــة رقــم (٣) 

اندماج ا©عمال، والمعيار الدولي
�عــداد التقاريــر الماليــة رقــم (٦) استكشــاف المــوارد المعدنيــة 
وتقييمهــا، والمعيــار الدولــي �عــداد التقاريــر الماليــة رقــم (١٤) 

الحســابات المؤجلــة التنظيميــة، ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 
ــم (٨)  ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــة، ومعي ــرض البيانــات المالي (١) ع

وا©خطــاء  التقديــرات  فــي  والتغييــرات  المحاســبية  السياســات 
المحاسبية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) التقارير المالية المرحلية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٧) المخصصات وااللتزامات 

المحتملــة وا©صــول المحتملــة، ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم (٣٨) ا©صــول غيــر الملموســة، وتفســير لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة 
الدوليــة رقــم (١٢) ترتيبــات امتيــاز الخدمــة، وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدولية للتقاريــر المالية رقــم (١٩) إطفاء االلتزامــات المالية 
بــأدوات حقــوق الملكيــة، وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم (٢٠) تكاليــف التجريــد فــي مرحلــة ا�نتــاج 
ــارات  ــة واالعتب ــالت ا©جنبي ــالت العم ــم (٢٢) معام ــة رق ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــيرات المعايي ــة تفس ــير لجن ــطحي، وتفس ــم س لمنج
ــك  ــث تل ــي لتحدي ــع ا�لكترون ــف الموق ــة - تكالي ــر الملموس ــول غي ــم (٣٢) ا©ص ــية رق ــيرات القياس ــة التفس ــير لجن ــبقة، وتفس المس
ــى إصــدار مختلــف مــن ا�طــار المفاهيمــي،  التصريحــات فيمــا يتعلــق با�شــارات واالقتباســات مــن ا�طــار، أو، فــي حــال ا�شــارة إل

توضيح ذلك.

المعايير الجديدة والمعدلة

ومعيــار   (١) رقــم  الدوليــة  المحاســبة  معيــار  علــى  تعديــالت 
المحاسبة الدولية رقم (٨) المتعلقة بتعريف "المادية".

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي �عــداد التقاريــر المالية رقــم (١٦) 
المتعلقــة  ا�يجــار  بامتيــازات  المتعلقــة  ا�يجــار  عقــود 

.(covid-١٩) بفايروس كورونا

التعديالت على معايير التقارير المالية
الدولية الجديدة والمعدلة

تجــدر ا�شــارة علــى وجــه الخصــوص إلــى ثالثــة جوانــب جديــدة 
للتعريف الجديد:

علــى  فقــط  الحالــي  التعريــف  ركــز  التعتيــم.   •
حــذف المعلومــات أو تحريفهــا، إال أن المجلــس َخُلــص إلــى أنــه 
ــن  ــات يمك ــة بمعلوم ــات الجوهري ــام المعلوم ــون �به ــد يك ق
حذفهــا تأثيــر مماثــل. وعلــى الرغــم مــن أن مصطلــح التعتيــم 
بالفعــل جــزءÖ مــن معيــار  أنــه كان  إال  التعريــف،  فــي  جديــد 
المحاســبة  معيــار   (١) رقــم  الدولــي  المحاســبة 

الدولي ١٫٣٠ أ.
مــن المتوقــع -فــي حــدود المعقــول – أنــه قــد يكــون لهــا تأثيــر. أشــار التعريف الحالــي إلى "قــد يكون لهــا تأثير" والذي شــعر   •
ــض  ــرارات بع ــى ق ــر عل ــه تأثي ــون" ل ــد يك ــا "ق ــيء تقريًب ــات، إذ أن أي ش ــن المعلوم ــر م ــب الكثي ــه يتطل ــى أن ــم عل ــد ُيفه ــه ق ــس أن المجل

مستخدمي القوائم المالية حتى وإن كانت احتمالية ذلك بعيدة.
المســتخدمون الرئيســيون. أشــار التعريــف الحالــي فقــط إلــى المســتخدمين" الذيــن يخشــى المجلــس أيضــا أنــه قــد ُيفهــم   •
ــد المعلومــات التــي يجــب  ــم الماليــة عنــد تحدي ــه يتطلــب مراعــاة جميــع المســتخدمين المحتمليــن للقوائ علــى نطــاق واســع جــدÖ وأن

ا�فصاح عنها.
يوفر التعديل للمستأجرين إعفاًء من تقييم ما إذا كان امتياز ا�يجار المتعلق بفايروس كورونا (١٩-covid) يعد تعديًال على عقد ا�يجار.
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معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد: ب- 

القوائم  الواردة أدناه الصادرة لكن غير سارية المفعول بعد كما بتاريخ  المالية الجديدة والمعدلة  المعايير الدولية للتقارير  لم تطبق الشركة 
المالية وتفاصيلها كما يلي:

المعايير الجديدة والمعدلة

إصالح معيار سعر الفائدة – المرحلة (٢) (تعديالت على المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (٩) 
والمعيار  والقياس،  االعتراف  المالية:  ا©دوات   (٣٩) رقم  الدولي  المحاسبة  ومعيار  المالية،  ا©دوات 
التقارير  �عداد  الدولي  والمعيار  المالية،  ا©دوات  إفصاحات   (٧) رقم  المالية  التقارير  �عداد  الدولي 

المالية رقم (٤) عقود التأمين، والمعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (١٦) عقود ا�يجار 

ُتقدم التعديالت في معيار سعر الفائدة – المرحلة (٢) (تعديالت على المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (٩) ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
محاسبة  أن  وتوضح  ا�صالح،  يتطلبها  التي  للتعديالت  عملية  وسيلة  و(١٦)  (٧)و(٤)  ا©رقام  ذات  المالية  التقارير  �عداد  الدولية  والمعايير   (٣٩)
التحوط لم ُتوقف فقط بسبب إصالح معيار سعر الفائدة وإدخال ا�فصاحات التي تسمح للمستخدمين بفهم طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن 
إصالح معيار سعر الفائدة الذي تتعرض له المنشأة وكيفية إدارة المنشأة لتلك المخاطر با�ضافة إلى تقدم المنشأة في التحول من إصالحات معيار 

سعر الفائدة إلى معدالت مرجعية بديلة، وكيفية إدارة المنشأة لهذا االنتقال.

سارية المفعول للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد

أول كانون الثاني ٢٠٢١

سارية المفعول للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد

أول كانون الثاني ٢٠٢٢

أول كانون الثاني ٢٠٢٢

أول كانون الثاني ٢٠٢٢

تعديالت على المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (٣) اندماج ا©عمال المتعلقة با�شارة 
إلى ا�طار المفاهيمي.

تعمل التعديالت على تحديث مرجع قديم لéطار المفاهيمي في المعيار الدولي �عداد التقارير 
المالية رقم (٣) دون تغيير المتطلبات في المعيار إلى حٍد كبير

المتعلقة  والمعدات  واÆالت  الممتلكات   (١٦) رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت 
بالمتحصالت قبل االستخدام المقصود.

تحُظر التعديالت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واÆالت والمعدات أي عائدات من 
 Öبيع ا©صناف المنتجة أثناء إحضار ذلك ا©صل إلى الموقع وتهيئته لحالته الالزمة ليكون قادر
على التشغيل بالطريقة التي ارتأتها ا�دارة. وبدًال من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه 

البنود، وتكلفة إنتاجها، في الربح أو الخسارة

وا©صول  المحتملة  وااللتزامات  المخصصات   (٣٧) رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت 
المحتملة المتعلقة بالعقود المثقلة بالتزامات -تكلفة الوفاء بالعقد.

ُتحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل "التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد". يمكن 
العقد(من  بهذا  للوفاء  إضافية  تكاليف  إما  بالعقد  مباشرة  تتعلق  التي  التكاليف  تكون  أن 
ا©مثلة على ذلك العمالة المباشرة والمواد) أو تخصيص التكاليف ا©خرى التي تتعلق مباشرة 
بتنفيذ العقود(من ا©مثلة على ذلك تخصيص رسوم االستهالك لبند من الممتلكات واÆالت 

والمعدات المستخدمة في تنفيذ العقد )



٦٨إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠

التقرير السنوي
Annual Report

سارية المفعول للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد

أول كانون الثاني ٢٠٢٣

أول كانون الثاني ٢٠٢٣

أول كانون الثاني ٢٠٢٣

بتصنيف  المتعلقة  المالية  البيانات  عرض   (١) رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت 
المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة

المنشأة على  المتطلبات من خالل مساعدة  التعديالت إلى تعزيز االتساق في تطبيق  تهدف 
تحديد ما إذا كان يجب تصنيف الديون والمطلوبات ا©خرى في قائمة المركز المالي التي لها 
تاريخ تسوية غير مؤكد على أنها متداولة (مستحقة أو يحتمل أن تكون مستحقة السداد خالل 

عام واحد) أو غير متداولة.

ا�عفاء  تمديد  التأمين  عقود   (٤) رقم  المالية  التقارير  �عداد  الدولي  المعيار  على  تعديالت 
المؤقت من تطبيق المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (٩)

يغير التعديل تاريخ انتهاء الصالحية المحدد لéعفاء المؤقت في المعيار الدولي �عداد التقارير 
المالية رقم (٩) من تطبيق المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (٩) ا©دوات المالية، بحيث 
ُيطلب من الشركات تطبيق المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (٩) للفترات السنوية 

التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني ٢٠٢٣.

المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (١٧) عقود التأمين
يتطلب المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (١٧) قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية 
للوفاء ويوفر نهج قياس وعرضÍ موحدÖ لجميع عقود التأمين. ُصممت هذه المتطلبات لتحقيق 
الدولي  المعيار  يحل  التأمين.  لعقود  المبادئ  على  وقائمة  متسقة  لمحاسبة  تكون  أن  هدف 
عقود   (٤) رقم  المالية  التقارير  �عداد  الدولي  المعيار  محل   (١٧) رقم  المالية  التقارير  �عداد 

التأمين اعتبارÖ من أول كانون الثاني ٢٠٢٣.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية �عداد التقارير المالية ٢٠١٨-٢٠٢٠
إجراء تعديالت على المعايير التالية: 

المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  تطبيق   (١) رقم  المالية  التقارير  �عداد  الدولي  المعيار   •
للمرة ا©ولى يسمح التعديل للشركة التابعة التي ُتطبق الفقرة د١٦ (أ) من المعيار الدولي �عداد 
التقارير المالية رقم (١) بقياس فروق الترجمة التراكمية من خالل استخدام المبالغ الُمبلغ عنها من 

الشركة ا©م، بناًء على تاريخ انتقال الشركة ا©م إلى معايير التقارير المالية الدولية.

المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (٩) ا©دوات المالية -يوضح التعديل الرسوم التي تتضمنها المنشأة عندما تطبق اختبار"١٠٪"   •
في الفقرة ب ٣٫٣٫٦ من المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (٩) في تقييم ما إذا كان سُيلغى االعتراف بالتزام مالي. تتضمن المنشأة فقط 
الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة(المقترض) والمقرض، بما في ذلك الرسوم التي يدفعها أو تستلمها المنشأة أو المقرض نيابة عن 

اÆخر.

المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (١٦) عقود ا�يجار-يزيل التعديل على المثال التوضيحي رقم (١٣) المصاحب للمعيار الدولي   •
للتقارير المالية رقم (١٦) توضيح سداد المؤجر لتحسينات عقد ا�يجار من أجل حل أي ارتباك محتمل فيما يتعلق بمعالجة حوافز ا�يجار التي قد 

تنشأ بسبب الكيفية التي تم توضيح حوافز ا�يجار بها في هذا المثال.
معيار المحاسبة الدولي رقم (٤١) الزراعة -يلغي التعديل المطلب الوارد في الفقرة (٢٢) من معيار المحاسبة الدولي رقم (٤١) للمنشآت   •

الستبعاد التدفقات النقدية الضريبية عند قياس القيمة العادلة لÅصل الحيوي باستخدام تقنية القيمة الحالية.

سارية المفعول للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد

أول كانون الثاني ٢٠٢٢
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سارية المفعول للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد

تأجيل تاريخ السريان إلى أجل 
غير مسمى. ما يزال التبني 

مسموحÍ به.

تمديد خيار تخفيف المخاطر ليشمل عقود إعادة التأمين المحتفظ بها والمشتقات غير المالية.  •

أيًضا  تعترف  لكي  الصادرة  بااللتزامات  المثقلة  التأمين  عقود  بخسائر  ا©ولي  االعتراف  عند  تعترف  أن  المنشأة  من  للطلب  تعديالت   •
بمكاسب عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.

عرض مبسط لعقود التأمين في قائمة المركز المالي بحيث تقوم المنشأة بعرض أصول والتزامات عقود التأمين في قائمة المركز المالي   •
التي يتم تحديدها باستخدام محافظ عقود التأمين بدًال من مجموعات عقود التأمين.

إعفاء إضافي من عمليات النقل اندماج ا©عمال وتخفيف إضافي لالنتقال لتاريخ تطبيق خيار   •
تخفيف المخاطر واستخدام نهج انتقال القيمة العادلة.

المحاسبة  المالية ومعيار  البيانات   (١٠) المالية رقم  التقارير  الدولي �عداد  المعيار  تعديالت على 
يتعلق  فيما   (٢٠١١) المشتركة  والمشاريع  الزميلة  الشركات  في  االستثمارات   (٢٨) رقم  الدولي 

بمعالجة بيع أو مساهمة ا©صول من والمستثمر في شركته الزميلة أو المشروع المشترك.

تعديالت على المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (١٧) عقود التأمين

ُيعدل المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (١٧) معالجة المخاوف وتحديات التنفيذ التي تم 
عام٢٠١٧  في  التأمين  عقود   (١٧) رقم  المالية  التقارير  �عداد  الدولي  المعيار  نشر  بعد  تحديدها 

وتشمل التغييرات الرئيسية ما يلي:

تأجيل تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٧) لمدة عامين إلى   •
الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني ٢٠٢٣.

استبعاد إضافي لعقود بطاقات االئتمان والعقود المماثلة من نطاق المعيار والتي توفر تغطية تأمينية با�ضافة إلى استبعاد اختياري   •
من النطاق لعقود القروض التي تنقل مخاطر تأمين كبيرة.

االعتراف بالتدفقات النقدية الستحواذ التأمين المتعلقة بالتجديدات المتوقعة للعقود، بما في ذلك المخصصات االنتقالية والتوجيهات   •
للتدفقات النقدية القتناء التأمين المعترف بها في ا©عمال المقتناة في اندماج ا©عمال.

توضيح تطبيق المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (١٧) في المعلومات المالية المرحلية مما يسمح باختيار سياسة محاسبية على   •
مستوى المنشأة.

توضيح تطبيق هامش الخدمة التعاقدي المنسوب إلى خدمة عائد االستثمار والخدمات المتعلقة باالستثمار والتغييرات في متطلبات   •
ا�فصاح المقابلة.

سارية المفعول للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد

أول كانون الثاني ٢٠٢٣

تتوقــع ا�دارة تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــالت الجديــدة فــي القوائــم الماليــة للشــركة عندمــا تكــون قابلــة للتطبيــق واعتمــاد 
هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد ال يكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق ا©ولي.



٣.السياسات المحاسبية

إعداد البيانات المالية:
.(IFRS) للمعايير الدولية للتقارير المالية Íتم إعداد البيانات المالية وفق

أسس ا�عداد:
تم إعداد البيانات المالية وفقÍ لمبدأ الكلفة التاريخية وهي مستخرجة من سجالت الشركة وتظهر هذه البيانات بالليرة السورية (ل.س.) العملة 

التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد.
فيما يلي ملخص ©هم السياسات المحاسبية ا©ساسية المتبعة:

تحقق ا�يرادات أ-  

والمؤونات  الحسومات  المقدرة،  المبيعات  مردودات  تخفيض  بعد  لالستالم،  القابل  أو  المستلم  للمقابل  العادلة  بالقيمة  ا�يرادات  قيد  يتم 
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 ا�يراد بصورة موثوقة
- من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالعملية إلى الشركة

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

٧٢إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠

إيرادات الفوائد 
تسجل إيرادات الفوائد دوريÍ 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.

ا©صول الثابتة المادية ج- 
تظهــر ا©صــول الثابتــة الماديــة علــى أســاس الكلفــة التاريخيــة بعــد تنـــزيل االســتهالكات المتراكمــة، وخســارة تدنــي القيمــة، إن وجــدت. تتضمــن 

تكلفة الموجودات المشتراة، كلفة الشراء زائد التكاليف ا�ضافية التي تتكبدها الشركة �يصال ا©صول إلى حالتها التشغيلية.
يبدأ استهالك هذه ا©صول عندما تصبح جاهزة لغايات إستعمالها.

يجري استهالك ا©صول الثابتة المادية بطريقة القسط الثابت على مدى ا©عمار المقدرة لÅصول المعنية كالتالي:

                                                                                                                                 سنة 
آليات النقل                                                                                                        ٥-١٠

٤ أجهزة كمبيوتر ومعدات تقنية وإلكترونية أخرى  
٥-١٠ مفروشات ومعدات مكتبية                                                                              

مباني المصنع                                                                                                        ٥-٢٥
٢-٢٠ معدات المصنع                                                                          

فــي تاريــخ كل بيــان وضــع مالــي تقــوم الشــركة بمراجعــة القيــم الدفتريــة لÅصــول الثابتــة وقيمــة النفايــة فــي نهايــة العمــر ا�نتاجــي وطريقــة 
االســتهالك. يعتــرف بالفروقــات الناتجــة عــن مراجعــة التقديــرات فــي فتــرة مراجعــة التقديــرات والفتــرات الالحقــة إذا كانــت إعــادة التقييــم تؤثــر 

على الفترة الحالية والفترات الالحقة.
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يتــم احتســاب الربــح أو الخســارة الناجمــة عــن اســتبعاد ا©صــول الثابتــة، علــى أســاس الفــرق بيــن ســعر المبيــع والقيمــة الدفتريــة الصافيــة. ويتــم 
تسجيل الربح أو الخسارة في بيان الدخل والدخل الشامل اÆخر.

ا©صول الثابتة غير المادية د- 
تظهــر ا©صــول الثابتــة غيــر الماديــة التــي تحــدد عمرهــا الزمنــي علــى أســاس ســعر الكلفــة بالليــرة الســورية بعــد تنـــزيل ا�طفــاء المتراكــم 

وخسائر تدني القيمة المتراكمة، إن وجدت.
ا©صــول الثابتــة غيــر الماديــة التــي لــم يتحــدد عمرهــا الزمنــي يتــم مراجعــة التدنــي فــي قيمتهــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة ويتــم تســجيل أي 

تدني في قيمتها في بيان الدخل والدخل الشامل اÆخر.

التدني في قيمة ا©صول الثابتة المادية وغير المادية ه- 
فــي تاريــخ كل بيــان وضــع مالــي تقــوم الشــركة بمراجعــة القيــم الحاليــة للموجــودات الماديــة وغيــر الماديــة لتحديــد فيمــا إذا كان هنالــك أي 
مؤشــر يــدل علــى انخفــاض فــي قيمــة الموجــودات. إن وجــد، يتــم تقديــر القيمــة المســتردة للموجــودات لكــي يتــم تحديــد مــدى الخســارة. تتــم 
مراجعــة الموجــودات غيــر الماديــة ذات الحيــاة ا�نتاجيــة غيــر المحــددة بتاريــخ بيــان الوضــع المالــي لتحديــد فيمــا إذا كان هنالــك أي مؤشــر يــدل 

على تدني قيمتها.
إن القيمة المستردة هي القيمة ا©على مما يلي:

ــة التــي تعكــس وضــع الســوق بتاريــخ بيــان الوضــع المالــي مطروحــÍ منهــا تكلفــة البيــع حيــث ينطبــق، لتحديــد  القيمــة العادل  -
القيمة العادلة للموجودات. 

القيمــة المســتخدمة التــي تعــادل التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة والمتوقعــة مــن االســتمرار فــي اســتعمال ا©صــل ومــن   -
القيمة كخردة في نهاية الحياة العملية المقدرة لÅصل وذلك فيما يتعلق بوحدة توليد النقد حيث ينطبق.

٧٤إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠

إذا كانــت القيمــة المســتردة المقــدرة لÅصــل أقــل مــن قيمتــه الدفتريــة، يتــم خفــض القيمــة الدفتريــة لÅصــل إلــى أن تصــل إلــى قيمتــه المســتردة. 
ــة فــإن  إن خســارة انخفــاض القيمــة تســجل فــي بيــان الدخــل والدخــل الشــامل اÆخــر، إال إذا كان ا©صــل قــد تــم إعــادة تقييمــه وفــي هــذه الحال

خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كانخفاض في إعادة التقييم.

فــي حــال تــم الحقــÍ عكــس خســارة انخفــاض القيمــة، يتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لÅصــل إلــى أن تصــل إلــى القيمــة المقــدرة المســتردة علـــى أّلا 
ــارة  ــس خس ــابقة. إن عك ــنوات الس ــي الس ــل ف ــة ا©ص ــي قيم ــاض ف ــاك انخف ــن هن ــم يك ــو ل ــا ل ــة فيم ــة الدفتري ــن القيم ــى م ــادة أعل ــون الزي تك
االنخفــاض فــي القيمــة يتــم تســجيله فــي بيــان الدخــل والدخــل الشــامل اÆخــر إال إذا كان ا©صــل قــد تــم إعــادة تقييمــه وفــي هــذه الحالــة فــإن 

عكس خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كزيادة في إعادة التقييم.

المؤونات و- 
يتــم تكويــن مؤونــات االلتزامــات الحاليــة الناتجــة عــن أحــداث ســابقة والتــي مــن المحتمــل أن يترتــب عنهــا اســتعمال مــوارد اقتصاديــة يمكــن 

تقديرها بشكل معقول.

الموجودات والمطلوبات المالية ز- 
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان الوضع المالي حين تصبح الشركة طرفÍ في الشروط التعاقدية لÅدوات المالية.

تظهر الذمم التجارية المدينة بقيمتها العادلة بعد تنـزيل المؤونات المناسبة للمبالغ غير القابلة للتحصيل، إن وجدت.
تظهر الذمم التجارية الدائنة بقيمتها االسمية.
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الضرائب ح- 
تقوم الشركة باحتساب الضريبة وفقÍ للقوانين وا©نظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية، لم تشكل الشركة مؤونة لضريبة الدخل في 
البيانات المالية حتى تاريخ ١٥ أيار ٢٠١٨ تاريخ انتهاء فترة ا�عفاء الضريبي كون الشركة مشمولة بقانون االستثمار رقم ١٠ لسنة ١٩٩١ وتعديالته وقرار 
مجلس إدارة هيئة االستثمار السورية رقم ١٧٠٤ تاريخ ٢٦ تشرين الثاني ٢٠١٥ والذي منح الشركة إعفاء لمدة سبع سنوات بدأت من تاريخ انتهاء فترة 

التأسيس وحصول الشركة على السجل الصناعي الجزئي رقم ١ تاريخ ١٥ أيار ٢٠١١.
يتم تشكيل مخصص ضريبة الدخل وفقÍ ©حكام القانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٣ والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم ٥١ تاريخ ١ تشرين ا©ول ٢٠٠٦ والذي 
حدد ضريبة الدخل على ا©رباح الصافية بمعدل ٢٢ بالمائة بما فيها جميع ا�ضافات عدا ا�ضافة لصالح ا�دارة المحلية. بموجب المادة ٥ من المرسوم 
التشريعي رقم ٥١ تاريخ ١ تشرين ا©ول ٢٠٠٦ استفادت الشركة من حسم ديناميكي بنسبة ثالث درجات كون المنشأة تستخدم أكثر من ١٥٠ عامًال 

مسجلين بالتأمينات االجتماعية. 

تحويل العمالت ا©جنبية ط- 
إن العمليات الجارية بعمالت غير الليرة السورية، بما فيها ا�يرادات والمصاريف، تسجل حسب سعر الصرف المعمول به بتاريخ العملية. إن أرصدة 
ا©صول 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 والدخل الشامل اÆخر. 
أسعار العمالت الجارية كانت على النحو التالي:

٧٦إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠

بنــاًء علــى تعميــم هيئــة ا©وراق وا©ســواق الماليــة الســورية رقــم ١٢ تاريــخ ١٥ شــباط ٢٠١٥، يتــم فصــل فروقــات أســعار الصــرف غيــر المحققــة فــي بنــد 
منفصل ضمن بيان الدخل والدخل الشامل اÆخر وبيان التغيرات في حقوق المساهمين.

اشتراكات التأمينات االجتماعية ي- 
إن الشــركة مســجلة فــي مؤسســة التأمينــات االجتماعيــة وتســدد بشــكل منتظــم اشــتراكات التأمينــات عــن موظفيهــا إلــى المؤسســة. تمثــل 
ــذا  ــى ه ــون عل ــل الموظف ــوف يحص ــي س ــة وبالتال ــة الخدم ــض نهاي ــص تعوي ــا يخ ــا فيم ــاه موظفيه ــركة تج ــات الش ــاهمات واجب ــذه المس ه

التعويض من مؤسسة التأمينات االجتماعية. ليس على الشركة أي التزامات أخرى تجاه موظفيها فيما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة.

المخزون ك- 
يظهــر المخــزون علــى أســاس الكلفــة أو قيمــة المــردود الصافــي أيهمــا أقــل. تتضمــن الكلفــة المــواد المباشــرة وحيــث ينطبــق اليــد العاملــة 
المباشــرة وا©عبــاء ا©خــرى التــي تــم إنفاقهــا �يصــال المخــزون إلــى مكانــه وحالتــه الحالييــن. يتــم احتســاب الكلفــة باتبــاع طريقــة المتوســط 

المرجح. تمثل قيمة المردود الصافي سعر البيع المقدر مطروحÍ منه جميع التكاليف المقدر تكبدها للتسويق، البيع والتوزيع.
يتألــف المخــزون مــن المــواد ا©وليــة والوقــود والمــواد الجاهــزة والمــواد قيــد ا�نتــاج با�ضافــة إلــى قطــع الغيــار. تســتعمل الشــركة نظــام الجــرد 

المستمر الحتساب مخزون آخر المدة.

النقد في الصندوق ولدى المصارف ل- 
هو النقد وا©رصدة لدى المصارف واستحقاقاتها ا©صلية ثالثة أشهر أو أقل.
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٢٠٢٠/ل.س.                ٢٠١٩/ ل.س.     
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٤٨٨ ٢٩                                ١٫٥٣٣ ١ يورو                                              ٣٧
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أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات  - ٤

ــودات  ــة للموج ــة الدفتري ــة بالقيم ــات متعلق ــرات وافتراض ــتعمل تقدي ــركة أن تس ــى إدارة الش ــبية، عل ــات المحاس ــق السياس ــياق تطبي ــي س ف
والمطلوبــات غيــر المتوفــرة مــن مصــادر أخــرى. تعتمــد هــذه التقديــرات واالفتراضــات المتعلقــة بها علــى أســس محاســبية ســليمة وعلــى عوامــل 

أخرى تعتبر ذات صلة، وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات واالفتراضات.
تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات بشــكل دوري. يعتــرف بالفروقــات الناتجــة عــن مراجعــة التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي تراجــع 
فيهــا التقديــرات وذلــك إذا كانــت هــذه المراجعــة تؤثــر حصريــÍ علــى هــذه الفتــرة، أو فــي فتــرة المراجعــة وفتــرات الحقــة إذا كانــت المراجعــة تؤثــر 

على الفترة الحالية وفترات الحقة.
المصادر ا©ساسية لعدم اليقين في التقديرات:

-ا©عمار ا�نتاجية لÅصول الثابتة المادية وغير المادية:
تقــوم الشــركة بمراجعــة ا©عمــار ا�نتاجيــة المقــدرة لÅصــول الثابتــة الماديــة وغيــر الماديــة وطريقــة االســتهالك المطبقــة وا�طفــاء وقيمــة النفايــة 

في نهاية العمر ا�نتاجي لÅصل في نهاية كل دورة مالية.

-تدني قيمة الموجودات وتكوين المؤونات الالزمة:
فــي ظــل الظــروف الراهنــة التــي تمــر بهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية، قامــت ا�دارة بتقديــر القيمــة االســتردادية لÅصــول. باعتقــاد ا�دارة، ال 

توجد مؤشرات لتكوين مؤونات تدني إضافية.

-مبدأ االستمرارية:
ــى  ــا عل ــي تقييمه ــدت ا�دارة ف ــتمرارية. اعتم ــدأ االس ــاس مب ــى أس ــل عل ــي العم ــتمرار ف ــى االس ــركة عل ــدرة الش ــدى ق ــم م ــت ا�دارة بتقيي قام
مجموعــة مــن المؤشــرات الماليــة والتشــغيلية. إن الشــركة تمتلــك المــوارد الكافيــة لالســتمرار بالعمــل فــي المــدى المســتقبلي المنظــور. كمــا أن 
المســاهمين ا©ساســيين ملتزمــون بتزويــد الشــركة بالدعــم الــالزم لضمــان اســتمراريتها بالعمــل فــي المــدى المســتقبلي المنظــور حســب مبــدأ 
االســتمرار  علــى  وقدرتهــا  إمكانيتهــا  فيهــا  تظهــر   ٢٠٢١ لعــام  تقديريــة  وموازنــة  عمــل  خطــة  الشــركة  وضعــت  كمــا  االســتمرارية. 

كمنشأة عاملة. بناًء عليه فقد تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

٧٨إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠

النقد في الصندوق ولدى المصارف  -٥

يتضمــن النقــد فــي الصنــدوق ولــدى المصــارف حســاب الصنــدوق والحســابات الجاريــة لــدى المصــارف والودائــع تحــت الطلــب واســتثمارات قصيــرة 
ا©جــل ذات ســيولة عاليــة يمكــن تحويلهــا إلــى مبلــغ محــدد مــن النقــد دون أن تتأثــر قيمتهــا وودائــع لــدى المصــارف قصيــرة ا©جــل تســتحق خــالل 

شهر إلى ثالثة أشهر وهي كالتالي:
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كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠١٩

ل.س
القيمة المقابلةالعملة ا�صلية

كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠

ل.س
القيمة المقابلةالعملة ا�صلية

النقد في الصندوق 
١٩٥٫٢١٤٫٥٩٨١٠٫٣١٥٫١٣٨ليرة سورية

١٫٣٠١٫٢١٦دوالر أمريكي ١٫٠٣٦٨٫٥٦٠
٢٫٢٦٤ ٥٫٧١٤

٣٫٧٣٣٫٦١٥
٨٫٧٦١٫٦٧٦يورو

٧٫٣٣٢٫٩٢٠٫٠٢٨٥٫٢٥٢٫٨١٠٫٠٦٢
٤٫٩٩٥٫٧٥٥
١٦٦٫١٤٢٫٥٨٧

٧٧٦٫٤٦٥
٥٫٤٢٤٫٧٢٤٫٨٦٩

١٤٫٣٣٣٫٠٨٣
٥١٦٫٠٢٥٫٨٣٤

١٫٣١٠٫٠٥٨
٧٫٨٦٤٫٥٨٩٫٠٠٣

١٫١٠٥٫٤٨٩
٢٠٥٫٢٧٧٫٤٩٠١٥٫١٥٤٫٢٤٢

حسابات جارية لدى المصارف

ليرة سورية

ليرة سورية

دوالر أمريكي

ليرة لبنانية

يورو

ودائع قصيرة ا©جل

١١٫٤١٢١١٫٤٥٤
٣٤٠٫٢٥٤

٢٫٦٩٢٫٥٠٨
٣٣٦٫٥٣١
١٫٥٧٧٫٥٠٨

٥٫٠٨٣٫٩٢٠٫٧٧٩
٥٫٠٨٣٫٩٢٠٫٧٧٩
١٣٫١٥٣٫٧٨٧٫٢٧٢٥٫٤٣٩٫٨٧٩٫١١١

-
-



دفعات مقدمة للموردين والمقاولين  -٦
يتكون هذا البند مما يلي:

المخزون  -٧
يتكون هذا البند مما يلي:

٨٠إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠

النقد في الصندوق ولدى المصارف  -٥

يتضمــن النقــد فــي الصنــدوق ولــدى المصــارف حســاب الصنــدوق والحســابات الجاريــة لــدى المصــارف والودائــع تحــت الطلــب واســتثمارات قصيــرة 
ا©جــل ذات ســيولة عاليــة يمكــن تحويلهــا إلــى مبلــغ محــدد مــن النقــد دون أن تتأثــر قيمتهــا وودائــع لــدى المصــارف قصيــرة ا©جــل تســتحق خــالل 

شهر إلى ثالثة أشهر وهي كالتالي:
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كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠١٩

ل.س
القيمة المقابلةالعملة ا�صلية

كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠

ل.س
القيمة المقابلةالعملة ا�صلية

النقد في الصندوق 
١٩٥٫٢١٤٫٥٩٨١٠٫٣١٥٫١٣٨ليرة سورية

١٫٣٠١٫٢١٦دوالر أمريكي ١٫٠٣٦٨٫٥٦٠
٢٫٢٦٤ ٥٫٧١٤

٣٫٧٣٣٫٦١٥
٨٫٧٦١٫٦٧٦يورو

٧٫٣٣٢٫٩٢٠٫٠٢٨٥٫٢٥٢٫٨١٠٫٠٦٢
٤٫٩٩٥٫٧٥٥
١٦٦٫١٤٢٫٥٨٧

٧٧٦٫٤٦٥
٥٫٤٢٤٫٧٢٤٫٨٦٩

١٤٫٣٣٣٫٠٨٣
٥١٦٫٠٢٥٫٨٣٤

١٫٣١٠٫٠٥٨
٧٫٨٦٤٫٥٨٩٫٠٠٣

١٫١٠٥٫٤٨٩
٢٠٥٫٢٧٧٫٤٩٠١٥٫١٥٤٫٢٤٢

حسابات جارية لدى المصارف

ليرة سورية

ليرة سورية

دوالر أمريكي

ليرة لبنانية

يورو

ودائع قصيرة ا©جل

١١٫٤١٢١١٫٤٥٤
٣٤٠٫٢٥٤

٢٫٦٩٢٫٥٠٨
٣٣٦٫٥٣١
١٫٥٧٧٫٥٠٨

٥٫٠٨٣٫٩٢٠٫٧٧٩
٥٫٠٨٣٫٩٢٠٫٧٧٩
١٣٫١٥٣٫٧٨٧٫٢٧٢

كما في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

كما في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

موردو مواد أولية وقطع غيار

٤٠٫٣٨٣٫٥٣١ دفعات مقدمة – دائنون متنوعون لقاء خدمات

٤٩٫٢٤١٫٧٢٤
٢٠٧٫٩٢١٫٦٧٤

١١٫٥٧٣٫٠٥٥٫١٨٠٢٫٨٣٨٫٥٢٤٫٢٩٨

٥٤٫١٣٢٫٠٨٠
١٫٧٠٣٫٣٣٠٫٠١٤

مقاول بناء

١٣٥٫٧٨٣٫٠٥٦موردو خدمات

١٢٫٠٣٠٫٥٦٥٫٨٧٤
٨٠١٫٤٧٦٫٥٧٧
٣٥٣٫٨٠٩٫٦١٦

٢٫٢١٨٫١٧٩٫٤٣٥
٦٫٤٢٦٫٨٧٢٫٧٢٤
٧٫٠٠٢٫٥٤٢٫٠٨٤

١٣٫٥٣٨٫٤٣٨٫٩٤٨٣٫٠٦٣٫٩٣٢٫٦٠٩

متفجرات

مواد تشحيم وزيوت

مواد قيد التصنيع

إسمنت

قطع غيار

وقود ومواد محركة 

مواد أولية

مواد تعبئة وتغليف
٨٩٩٫٤٤٦٫٨٠٣

٣٣٫١٨٧٫٣٥٣٫٥٠٦

١٫٢٤٧٫٥٣٧٫٦٤٩
٥٫٣٦٨٫٠٥٠٫٢٢٧
١٩٫٥٢٤٫١٣٨٫٨٣٢
٥٫٦١٩٫٤٤٠٫٩٢١

٤٫٥٣٦٫٥٠٨
١٦١٫٠١١٫٦٨٠

٦٦٫٠١١٫٥١٦٫١٢٦

٦٫٩٤٧٫٠٠٢
١٠٥٫٨٩٦٫٤٧٦

٢٨٫٩٤٦٫٢٨٩٫٧٨٨٥٫٤٣٩٫٨٧٩٫١١١
-
-



٨-         أرصدة مدينة أخرى

يتكون هذا البند مما يلي:

تمثــل ضريبــة الدخــل المدفوعــة مقدمــÍ الدفعــات المقدمــة إلــى إدارة الجمــارك عنــد تخليــص مســتوردات الشــركة با�ضافــة إلــى ضريبــة أربــاح 
فروقات أسعار الصرف عن أعوام سابقة، وسيتم إعادة هذه المبالغ للشركة عن طريق خصمها من مبلغ الضريبة عند تسديدها.

تمثل دفعات مقدمة للموظفين سلف عمل وديون ممنوحة للموظفين بدون فوائد.
يمثــل بنــد اســتثمارات ماليــة قيمــة اســتثمار فــي شــركة إمــداد للتجارة أوف شــور ش.م.ل بنســبة ٩٩٪ من رأســمال الشــركة، لــم تزاول شــركة إمداد 

للتجارة أي نشاط تجاري حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية.

٨٢إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠

التقرير السنوي
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كما في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

Íتأمينات وإيجارات ومصاريف مدفوعة مقدم

٨١٫٢٣٠٫٤٢٧ دفعات مقدمة للموظفين

٩٫٨٢٥٫٨٩٨
١٦٫٥٠٣٫٢٥٨
٤٦٠٫١٨٧٫١٨٣٣٤٧٫٣٣١٫٨٠١

٩٫٨٢٥٫٨٩٨
٩١٤٫٦٢٣

Íضريبة دخل مدفوعة مقدم

استثمارات مالية

أرصدة مدينة متنوعة
٩١٤٫٦٢٣

١٩٫٨٠٦٫٧٧٤١٦٫٨٣٣٫٦٥٠
٥٠٧٫٢٣٧٫٧٣٦٤٥٦٫١٣٦٫٣٩٩

مشاريع قيد التنفيذ  -٩

يتكــون هــذا البنــد مــن رصيــد تكلفــة بنــاء معمــل ا�ســمنت، ويتضمــن قيمــة ا©عمــال المنفــذة فــي الموقــع عــن طريــق المقاوليــن. تتلخــص حركــة 
بند المشاريع قيد التنفيذ كما يلي:

كما في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

الرصيد في أول السنة

١٫٢٨١٫٥٨٩٫٧٦٦ إضافات خالل السنة

(١٫٩٥٨٫٢٢٩٫٠٠٨)
١٫٤٩٥٫٠٦٩٫٣٢٨
١٣٧٫٧٨٤٫٣٩٣٨١٤٫٥٢١٫٢٣٥

(١٫٢٩٧٫٣٨٠٫٩٦٧)
 (٥٣٠٫٠٠٠)

تحويالت إلى أصول ثابتة (إيضاح ١٠)

إطفاءات

الرصيد في آخر السنة
(٩٧٫٦٠٠)

٣٣٤٫٩٤٢٫٧٥٤١٣٧٫٧٨٤٫٣٩٣



الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٩

الكلفة التاريخية

٢٠٦٫٠٩٢٫٧٨٩

١٩٣٫٥٧٢٫٥٠٠

(٦٫٨١٦٫٤٩٩)

١٫١٤٤٫٠٣٣

٣٩٣٫٩٩٢٫٨٢٣

٢٤٨٫٦٦٧٫٦٩١

٦٤٢٫٦٦٠٫٥١٤

(٩٧٧٫٧١٤)

(٨٠٢٫٤٧٥)

٣٤٨٫٨٨٧٫٤١٢

١٦٥٫٦٨٢٫٩٣٩

(٤٫٦٥٤٫٢١٨)

(٧٠٥٫٤٢٠)

٥٠٩٫٢١٠٫٧١٣

(١٫٧٩١٫٦٦٧)

٢٨٩٫٦٩١٫٥٣٧

(٤٫٦٥٤٫٢١٨)
(١٣٫٢٥٣٫٣٠٣)

٣٢٫١٨٥٫٤٧٣٫٧٧٧

١٢٧٫٢٤٤٫٣٠٣

١٥١٫٤١٢٫٩٠١

١٢٫٨٢٦٫٠٠٠١٫١٣٧٫٩٤٩٫٦١٢

٦٫٩٣١٫٣٧٠٫٣٨٢

٥٫٧٨٤٫٧١١٫٢٧٠

٨٫٧٠٩٫٥٠٠

١٦٫٤٩٩٫٥٧٣٫٧٧٢

٧٫١٩٥٫٥٦٧٫٧٢٠

١٤٦٫٦٠٥٫٣٥٥

(١٨٫٤٥٠٫٠٠٠)

(١٠٫٧٥٦٫٢١٦)

٢٣٫٨١٢٫٥٤٠٫٦٣١

١٫٢٩٧٫٣٨٠٫٩٦٧
(١٨٫٤٥٠٫٠٠٠)

٢٣٫١٥٤٫٤٠٩٫٥٨٠
٧٫٧٧٠٫٠٤٠٫٧٥١

(١٫٤٠٦٫٩٢٥)

٢٣٦٫٥١٣٫٤٧٨

١١٤٫١٥٨٫٤٤٦

(٤٫٣٢٣)

٨١٫٠٦٥٫٢٥٥

٤٧٫٥٨٥٫٩٧٣

٥٫٤٦٠٫٤٨٧٫٥٣٥

١٥٫٥٥٣٫٢٥٥

٣٠٨٫٦٧٠٫٤٨٠

١٣٫٣٩٠٫٦٢٩٫٢١٣

١٫٤٨٠٫٤٥٦٫٩١٧

١٫٦٤٩٫٥٥٨٫٥٢٨

(١٫٩٢٥٫١٦٣)

(١٩٫١٤٥٫٧٢٣)

(١٫٩٢٩٫٤٨٦)
(٧٫٧٩٤٫٢١٣)
(٢٠٫٢١١٫٠٩٠)

١٩٫٣٧٤٫٧٨٨٫٢٧٠ 
١٫٨٥١٫٣٢٧٫٠٩١
١٫٩٥٨٫٢٢٩٫٠٠٨

إضافات السنة 

تحويالت من مشاريع قيد التنفيذ (إيضاح ٩)

إطفاء موجودات ثابتة مادية

استبعاد موجودات ثابتة مادية 

تسويات جردية

إضافات السنة 

تحويالت من مشاريع قيد التنفيذ (إيضاح ٩)

إطفاء موجودات ثابتة مادية

استبعاد موجودات ثابتة مادية 

الرصيد في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠

تسويات جردية

الرصيد في ٣١ كانون ا©ول ٢٠١٩

ل.سل.سل.سل.سل.سل.س

أجهزة كمبيوتر ومعداتآليات النقل
تقنية وإلكترونية أخرى

مفروشات
المجموعمعدات المصنعمباني المصنعومعدات مكتبية

١٠-     موجودات ثابتة مادية

يتكون هذا البند مما يلي:

يتم توزيع مصاريف االستهالك كما يلي:
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الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٩

االستهالكات المتراكمة

صافي القيمة الدفترية

(٧٤٫٨٢٢٫٣٤٣)

(٤٣٫٩٥٠٫٧٤٦)

(١١٤٫٦٠١٫٢٠٣)

(٧٦٫٨٩٦٫٣٠٠)

(١٩١٫٤٩٧٫٥٠٣)(٢٦١٫٤٩٧٫٣٢٣)

(١٨٤٫٧٠١٫٩٨٥)(٥٥٫٢٨٢٫٣٠٩)(١٫٩٢٤٫٨٧٦٫٧٩٧)(٥٫١٤٨٫٠٩٥٫٣٦٢)

(٨١٫٦٠٧٫٨٥٧)

٤٫٣٠٣٫٥٤٦

٥٠٨٫٩٧٣

٢٤٧٫٧١٣٫٣٩٠٤٫٧٦٩٫٠١٥٫٨٠٧

٣٫٨٥٩٫٨٣٤٫٤٧٣

٢٠٢٫١٨٧٫٠١٥

٧١٫٩٦١٫٩٩٤ ١٦٤٫١٨٥٫٤٢٧

٤٥١٫١٦٣٫٠١١

٢٧٩٫٣٩١٫٦٢٠١٥٫٧٢٦٫٨٥١٫٩٢٤

٧٨٤٫٨٦٦

(٨٧٫٥٠٤٫٥٢٢)(٢٫١٦٢٫٣٥٤٫٥٧٥)

٧٫١٨٣٫٨٤٠

(٥٫٩٤٤٫٤٣٨٫٦١٤)

١٧٫٨٦٨٫١٠٢٫٠١٧

١١٫٣٥١٫٤٧٨٫٤١٠

(٨٫٦٤٧٫٢٩٢٫٥٣٧)

٢٣٫٥٣٨٫١٨١٫٢٤٠

٤٫٣٠٣٫٥٤٦
٨٫٤٧٧٫٦٧٩

(٣٣٫٠٠٧٫٠٧٩)(٢٣٧٫٤٧٧٫٧٧٨)

(١٢٨٫٥٩٠٫٩٤٣)

(٥٧٫٨٦٦٫٧٤٢)

٩٩٧٫٦٨٣٩٨١٫٨٦٥

(٣٦٫٤٤٧٫٤٥٩)

(١٩٫٨١٦٫٧١٥)

(١٫٧٠٦٫٤٩٦٫٢٧٠)

(٢١٨٫٣٨٠٫٥٢٧)

٤٫١٧١٫٨٨٦٧٥٨٫٠١٧

(٤٫٥٢٧٫٦٢٤٫٩٦١)

(٦٣٥٫٢٠١٫٩٧٦)

١٤٫٧٣١٫٥٧٥

(٨٠٣٫٥٢٧٫٠٩٢)

١٦٫٧١١٫١٢٣
(٧٫٤٢٧٫٥٥٧٫٦٥٦)

(١٫٢٣٢٫٥١٦٫١٠٦)

(٦٫٤٧٣٫٩٨١٫٩٧٦)
(٩٧٥٫٢١٦٫٧٠٦)

٤٫٩٢٩٫٩٠٣

ا�ضافات، أعباء السنة

استبعاد موجودات ثابتة مادية

تسويات جردية

الرصيد في ٣١ كانون ا©ول ٢٠١٩

ا�ضافات، أعباء السنة

تسويات جردية

الرصيد في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠

الرصيد في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠

استبعاد موجودات ثابتة مادية 

استبعاد موجودات ثابتة مادية

ل.سل.سل.سل.سل.سل.س

أجهزة كمبيوتر ومعداتآليات النقل
تقنية وإلكترونية أخرى

مفروشات
المجموعمعدات المصنعمباني المصنعومعدات مكتبية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

كلفة البضاعة المباعة (إيضاح رقم ٢٠)

٤٩٫٧٢٥٫٠١٠ ٨٣٫٧٨٨٫٩١٢مصاريف إدارية وعمومية (إيضاح رقم ٢١)
١٫٢٣٢٫٥١٦٫١٠٦٩٧٥٫٢١٦٫٧٠٦

١٫١٤٨٫٧٢٧٫١٩٤٩٢٥٫٤٩١٫٦٩٦
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١١-     موجودات ثابتة غير مادية

يتكون هذا البند مما يلي:

الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٩

الكلفة التاريخية

ا�طفاءات:

صافي القيمة الدفترية:

(١٢٦٫٠٩٧٫٨٦٠)

٢٨٫٠٢٣٫٧٢٤
٨٫٦٨٥٫٧٦٣

(١٢١٫٧٠٥٫١٩٥)
(٤٫٣٩٢٫٦٦٥)

(١٢٠٫٢٣٢٫١٠١)
(١٫٤٧٣٫٠٩٤)

٢٣٫٧٣٠٫٦٢٦
١٥٤٫١٢١٫٥٨٤

١٢٢٫٥٠٩٫٣٦٦
٧٫٨٨١٫٥٩٢

١٣٠٫٣٩٠٫٩٥٨

إضافات

الرصيد كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠١٩

إضافات

الرصيد كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠

أعباء السنة

الرصيد كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠١٩

أعباء السنة

الرصيد كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠١٩

الرصيد كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠

الرصيد كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠

الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٩

ل.س

للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

كلفة البضاعة المباعة (إيضاح رقم ٢٠)

٦٣٥٫١٠٧ ١٫٩٤٩٫٣٨٦مصاريف إدارية وعمومية (إيضاح رقم ٢١)
٤٫٣٩٢٫٦٦٥١٫٤٧٣٫٠٩٤

٢٫٤٤٣٫٢٧٩٨٣٧٫٩٨٧

كما في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

موردو مواد أولية وقطع غيار

٢٠٫٣٥١٫٠٢٧ مقاولو البناء

استحقاقات أخرى 
٢١٨٫٠٢٣٫١٧٣
٢٠٣٫٩١٩٫٠٤٣٨٤٫٨٦٠٫٦١٠

٢٥٦٫٣٤٣٫٥١٣ ٥٧٫٥٦٦٫٦٨٨موردو خدمات
٢٫٣٦٩٫٢١٩٫٥٥٩١٫٩٩١٫١٧٢٫٥١٨

١٫٨٨٩٫٧١٠٫٦٥٥١٫٦٢٩٫٦١٧٫٣٦٨

يتم توزيع مصاريف ا�طفاءات كما يلي:

١٢-    المستحق للموردين والمقاولين
يتكون هذا البند مما يلي:



تعديالت على المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (١٧) عقود التأمين

ُيعدل المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (١٧) معالجة المخاوف وتحديات التنفيذ التي تم 
عام٢٠١٧  في  التأمين  عقود   (١٧) رقم  المالية  التقارير  �عداد  الدولي  المعيار  نشر  بعد  تحديدها 

وتشمل التغييرات الرئيسية ما يلي:

تأجيل تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٧) لمدة عامين إلى   •
الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني ٢٠٢٣.

استبعاد إضافي لعقود بطاقات االئتمان والعقود المماثلة من نطاق المعيار والتي توفر تغطية تأمينية با�ضافة إلى استبعاد اختياري   •
من النطاق لعقود القروض التي تنقل مخاطر تأمين كبيرة.

االعتراف بالتدفقات النقدية الستحواذ التأمين المتعلقة بالتجديدات المتوقعة للعقود، بما في ذلك المخصصات االنتقالية والتوجيهات   •
للتدفقات النقدية القتناء التأمين المعترف بها في ا©عمال المقتناة في اندماج ا©عمال.

توضيح تطبيق المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم (١٧) في المعلومات المالية المرحلية مما يسمح باختيار سياسة محاسبية على   •
مستوى المنشأة.

توضيح تطبيق هامش الخدمة التعاقدي المنسوب إلى خدمة عائد االستثمار والخدمات المتعلقة باالستثمار والتغييرات في متطلبات   •
ا�فصاح المقابلة.
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١٣-     أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة

يتكون هذا البند مما يلي:

(١) رسوم ا�ستخراج هي مصاريف مدفوعة للحكومة لقاء المواد المستخرجة (كلس ٣٥٠ ليرة سورية/ طن وبازلت ٣٥٠ ليرة سورية/ طن). 

كما في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

مؤونة مواجهة أعباء محتملة

١٧٤٫٦٦٥٫٤٤١ فوائد قرض المساهمين ا©ساسيين المستحقة

٢٤١٫٣٢٣٫٤٩٥
١٫٥٩٨٫١٥٧٫٢١٠

١٫٢٧٢٫٥٧٤٫٨٩٧١٫٢٧٢٫٥٧٤٫٨٩٧

٤٢٨٫٩٤٥٫٠٥٢
٦١٫٩٨٧٫٧٤٨

ضرائب ا�نفاق االستهالكي 

احتياطي رسم ا�دارة المحلية المتعلقة بضرائب ا�نفاق االستهالكي

رسوم استخراج مستحقة (١)

مخصص شؤون الموارد البشرية

أتعاب مهنية مستحقة

رسوم تعاقدية مستحقة

مصاريف تنقالت مستحقة

مصاريف تشغيل محطة الطاقة المستحقة

مصاريف تعبئة وتحميل إسمنت مستحقة

مصاريف نقل مواد أولية وكلنكر مستحقة

رواتب مستحقة

ضرائب وتأمينات اجتماعية مستحقة

مصاريف اتصاالت وكهرباء مستحقة

أرصدة دائنة مختلفة

٦١٫٩٨٧٫٧٤٨
٧٠٦٫٨٢٧٫٩٠٢٢٢٤٫٠٤١٫١٩٠

٢٫٣٣٧٫٩١٧٫٥٨١٥١١٫٨١٤٫٢٣٨

٤٨٫٤٠٠٫٩١٢
١٢٫١٩١٫٨٠٠

٢٠٩٫٠٦٣٫٧١٢
٦٧٫٩٠٠٫٠٠٠٢٥٫٣٠٠٫٠٠٠

٢٣٫٤٣٠٫٧٨٨
٣٠٫٦٢٨٫٣٣٣١٣٧٫٦٤٥٫٤٤٣

- ٥٫٤٩٧٫٦٥٥
٧٨٫٦٢٨٫٦٤٠١٩٫٦٠٣٫٥٠٠

٢٢٣٫١٥٠٫٤١٤
٦٫٦١٠٫٠٠٠

٣٤١٫٨٥٨٫٨١٩
٣٠٦٫٢٦٨٫٤٣٧٩٣٫٦٤٢٫٨٠٣

١٢٫٩٨٥٫٠٠٠
١٢٣٫٤٠٦٫١٣٥٢٧٫٣٩٢٫٢٥٣

٧٫٦٠٦٫٠٧٧٫٩٠٩٣٫٠٨٠٫٣٤٤٫١٣٤

دفعات مقدمة من الزبائن  -١٤

يمثل هذا البند دفعات مقدمة من الزبائن كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠ و٢٠١٩ مقابل مبيعات إسمنت وكلنكر.
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مخصص ضريبة الدخل  -١٥

كمــا جــاء فــي ا�يضــاح (٣)، تقــوم الشــركة باحتســاب الضريبــة وفقــÍ للقوانيــن وا©نظمــة المرعيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، لــم تشــكل 
الشــركة مؤونــة لضريبــة الدخــل فــي البيانــات الماليــة حتــى تاريــخ ١٥ أيــار ٢٠١٨ تاريــخ انتهــاء فتــرة ا�عفــاء الضريبــي كون الشــركة مشــمولة بقانون 
االســتثمار رقم ١٠ لســنة ١٩٩١ وتعديالته و قرار مجلس إدارة هيئة االســتثمار الســورية رقم ١٧٠٤ تاريخ ٢٦ تشــرين الثاني ٢٠١٥ والذي منح الشــركة إعفاء 

لمدة سبع سنوات بدأت من تاريخ انتهاء فترة التأسيس و حصول الشركة على السجل الصناعي الجزئي رقم ١ تاريخ ١٥ أيار ٢٠١١.
يتم تشــكيل مخصص ضريبة الدخل وفقÍ ©حكام القانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٣ و المعدل بالمرســوم التشــريعي رقم ٥١ تاريخ ١ تشــرين ا©ول ٢٠٠٦ والذي 
حدد ضريبة الدخل على ا©رباح الصافية بمعدل ٢٢ بالمائة بما فيها جميع ا�ضافات عدا ا�ضافة لصالح ا�دارة المحلية. بموجب المادة ٥ من المرسوم 
التشــريعي رقــم ٥١ تاريــخ ١ تشــرين ا©ول ٢٠٠٦ اســتفادت الشــركة مــن حســم ديناميكــي بنســبة ثــالث درجــات كــون المنشــأة تســتخدم أكثــر من ١٥٠ 

عامًال مسجلين بالتأمينات االجتماعية. يتم إخضاع نتيجة أعمال الفترة للتعديالت للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة وذلك كما يلي:

للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

ربح الفترة قبل الضريبة

يضاف:

٢١٨٫٣٨٠٫٥٢٧

٢٢٫٠٢٥٫٥٤٧٫٦٨٩٢٠٫١٨٢٫٣١٨٫٢٣٢

٢٣٧٫٤٧٧٫٧٧٨
٣٨٫١٥٤٫٤٠٥٫٤٦٢

استهالك المباني

فروقات أسعار صرف غير محققة

ينزل:

إيرادات فوائد

استرداد مؤونة مواد متضررة

فروقات أسعار صرف غير محققة

الربح الضريبي

(٩١٫٥٤٣٫١١٦)(٣٫١٦٨٫٦٩٣)
(١٥٫٣٨٩٫١١٠)

٢٠٫٣٠٢٫١٨٨٫١٨٠ ٦٠٫٣٢٥٫٨٨٧٫٨١٣
(٧٩٫٩٥٢٫٧٧٦)

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

نسبة الضريبة

٣٫٨٥٧٫٤١٥٫٧٥٤ مصروف الضريبة

٣٨٥٫٧٤١٫٥٧٥
١١٫٤٦١٫٩١٨٫٦٨٤

٪١٩٪١٩

١٫١٤٦٫١٩١٫٨٦٨
١٫١٤٦٫١٩١٫٨٦٨

رسوم ا�دارة المحلية (١٠٪ من الضريبة)

مساهمة وطنية �عادة ا�عمار (١٠٪ من الضريبة)

ضريبة الدخل عن العام الحالي

تكليفات ضريبية عن أعوام سابقة

تسوية مخصص ضريبة الدخل عن عام ٢٠١٩

مصروف ضريبة الدخل للسنة

٣٨٥٫٧٤١٫٥٧٥
١٣٫٧٥٤٫٣٠٢٫٤٢٠٤٫٦٢٨٫٨٩٨٫٩٠٤

-٤٫٤٤٠٫٨٠٦

٤٫٦٣٣٫٣٣٩٫٧١٠ ١٣٫٧٥٢٫٢١١٫٨١٣
(٢٫٠٩٠٫٦٠٧)-

كما في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

الرصيد كما في بداية السنة

٤٫٦٣٣٫٣٣٩٫٧١٠ مصروف ضريبة الدخل للسنة

(٤٩٣٫٦١٠٫٣٦٢)
١٣٫٧٥٤٫٣٠٢٫٤٢٠
٤٫٦٥٤٫٤٣٢٫٢٣٢٥١٤٫٧٠٢٫٨٨٤

(٤٫٦٢٦٫٨٠٨٫٣٥٠)
(٢٫٠٩٠٫٦٠٧)

تسديدات خالل السنة

تسوية مخصص ضريبة الدخل عن عام ٢٠١٩

الرصيد كما في نهاية السنة
-

١٣٫٧٧٩٫٨٣٥٫٦٩٥٤٫٦٥٤٫٤٣٢٫٢٣٢

تتلخص حركة مخصص ضريبة الدخل كما يلي:

للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا©ول
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١٦- ا©طراف ذات العالقة

تتألف ا©طراف ذات العالقة من المدراء وا�دارة العليا وأعضاء مجلس ا�دارة والمساهمين. يتكون هذا البند مما يلي:

أ-         بنود بيان الوضع المالي:

ب-       بنود بيان الدخل والدخل الشامل اÆخر

للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

تمويل من المساهمين ا©ساسيين
ذمم دائنة – أطراف ذات عالقة – طويلة ا©جل

شركة المهيدب القابضة
شركة سير إنفست القابضة

شركة الزعيم القابضة
شركة الفوزان القابضة

إبراهيم شيخ ديب
محمود أحمد زهير شبارق

أكرم حورية
شركة كيرسون ش.م.ل أوف شور

٣٨٫٢٦٢٫٤٤٦٫٠٦٩
١٫٧٧٢٫٤٤٩٫٨٥١
٦٫٨٦٠٫٣٢٧٫٢٢٦
٣٫٦٠٩٫٣٤٨٫٠٣٥
٦٫٠٨٥٫٧٦٧٫١٧٥
٧٢٥٫٣٤٨٫٠٥٦
٢٢٥٫٩٩٧٫٤٦٥
٤٥١٫٩٩٥٫٠١٨

٥٧٫٩٩٣٫٦٧٨٫٨٩٥١٧٫٧٩٩٫٢٣٨٫٦٣٩

١٫١٨٩٫٠٨٢٫٧٦٨
١٫٤٨٨٫٨٦١٫٦٣٢
٢٣٣٫٣٠١٫٥٤١
٧٥٫١٨٥٫٨٢٧
١٥٠٫٣٧١٫٦٦٢

١٢٫٦٢٠٫٢٠٧٫٧١٥

٥٫٤٧٢٫٨٥٨٫١٨١٦٧١٫٧٥٧٫٩٠٥فوائد على قرض المساهمين ا©ساسيين (إيضاح ٢٤)

٥٨٥٫٥٣٩٫٢١٧
١٫٤٥٦٫٦٨٨٫٢٧٧

خالل عام ٢٠١٤ قام المساهمون ا©ساسيون بمنح الشركة قرض آخر مؤجل الدفع بمبلغ ٨٫١٥٨٫٨١٥ دوالر أمريكي و١٫٠٢٠٫٠٠٠ يورو.

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

خــالل عــام ٢٠١٦، قــام عــدد من المســاهمين ا©ساســيين بمنح الشــركة قرضيــن آخرين مؤجلي الدفــع بمبلغ ١٫٠٨٣٫٥٠٠ يــورو، و ١٫٣٨٤٫٣٧٧ يــورو. لم يتم 
تحويل سوى مبلغ ٩١٥٫٤٧٧ يورو، و١٫٠٦٦٫٨٣٤يورو.

خالل عام ٢٠١٧، قام عدد من المســاهمين ا©ساســيين بمنح الشــركة ثالثة قروض أخرى مؤجلة الدفع بمبلغ ٥٫٦١٥٫٨٥٠ يورو و١٫٧٦٢٫٠٧٧ دوالر أمريكي و
١٫٧٣٧٫٢٦٥ دوالر أمريكي.

خالل عام ٢٠١٨، قام عدد من المساهمين ا©ساسيين بمنح الشركة قروض أخرى مؤجلة الدفع بمبلغ ١٥٫٦٧١٫٦٥١ دوالر أمريكي، كما تم سداد مايعادل 
ملبغ ٤٫٦٤٤٫٥٦٤ دوالر أمريكي بالليرة السورية إلى بعض المساهمين ا©ساسيين كدفعات من القروض السابقة الممنوحة من قبلهم. 

ــه اس القابضــة عــن حصتهــا مــن أســهم الشــركة، تــم تحويــل حصتهــا مــن القــرض مــع الفوائــد  خــالل عــام ٢٠١٨، تنازلــت شــركة مينــاف اس اي
المترتبــة عليــه إلــى عــدد مــن المســاهمين ا©ساســيين، وخــالل العــام الحالــي تــم تحويــل هــذه القــروض والفوائــد التابعــة لهــا مــن اليــورو إلــى 

الدوالر ا©مريكي.

خــالل عــام ٢٠١٩، قــام عــدد مــن المســاهمين ا©ساســيين بمنح الشــركة قــرض آخر مؤجــل الدفع بمبلــغ ٢٧٥٫٠٠٠ دوالر أمريكــي، كما تم ســداد مايعادل 
مبلغ ٥٢٫٠٨٧ دوالر أمريكي بالليرة السورية إلى بعض المساهمين ا©ساسيين كدفعات من القروض السابقة الممنوحة من قبلهم.

خــالل عــام ٢٠١٩، تنــازل الســيد زيــاد الزعيــم عــن حصتــه مــن أســهم الشــركة إلــى شــركة الزعيــم القابضــة المســاهمة المغفلــة الخاصــة، كمــا تنــازل 
السادة محمد وشيرين وميساء الزعيم وهالل صالحية عن حصتهم من أسهم الشركة إلى شركة كيرسون ش.م.ل أوف شور. 



خالل العام الحالي تم سداد مبلغ ٢١٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ليرة سورية إلى بعض المساهمين ا©ساسيين كدفعة على الحساب من القروض السابقة الممنوحة 
من قبلهم، وتم قيد هذه القروض ضمن بند ذمم دائنة-أطراف ذات عالقة –طويلة ا©جل موزعة على الشكل التالي كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠:

يتم احتساب الفوائد على هذه القروض في ٣١ آذار و٣٠ أيلول من كل عام بمعدل مقداره ١٢٪، كما يتم إضافة الفوائد السنوية المستحقة على أصل 
القروض واحتساب الفوائد على أساس معدل الفائدة المركبة ابتداًء من ٣٠ أيلول من كل عام. 

تم قيد هذه الفوائد ضمن بند "ذمم دائنة - أطراف ذات عالقة – طويلة ا©جل" موزعة على الشكل التالي كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠:

نظرÖ لعدم تمكن الشركة من سداد وتحويل تلك القروض والفوائد خالل الفترة السابقة، قرر مجلس ا�دارة رفع نسبة الفائدة المطبقة على قروض 
المساهمين من ٤٫٢٥٪ إلى ١٢٪ ابتداًء من ١ كانون الثاني ٢٠٢٠ وتسديد الفوائد المتراكمة عن كامل القروض للفترة السابقة وحتى ٣١ كانون ا©ول 

٢٠٢٠، على أن تخضع هذه الفوائد بالفترات المستقبلية للمراجعة الدورية على أساس مؤشرات الوضع االقتصادي.

خالل العام الحالي تم سداد ما يعادل ٢,٦١٧,٧٨٥ دوالر أمريكي ومبلغ ٤,٥٠٤ يورو بالليرة السورية بموجب أسعار الصرف حسب النشرة الرسمية 
لمصرف سورية المركزي بتاريخ السداد إلى المساهمين ا©ساسيين كدفعات من الفوائد المتراكمة عن كامل القروض الممنوحة من قبلهم حتى 

تاريخ ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠ موزعة على الشكل التالي:
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شركة المهيدب القابضة

شركة الزعيم القابضة

٣٦٨٫٣٦٣

٥٢٨٫٩٧٨٣٫١٢١٫٩٦٢٫١٣٢

٢٠٫٥١٥٫٤٨٤
٣٫٠٨٢٫٠٧٦

٥٫٨٦٨٫٢٨٥٣٤٫٧٦٥٫٦٩٩٫٩٩٨
٦٧٠٫٨١٤٤٫٨٩٩٫٦٩٣٫٠٠٤

١٫٨٣٩٫٨٤٣
٢٫٦٧٥٫٣٥٠٤٢٣٫٨٦٧٤٫٠١٠٫١٨٤٫٧٥٦

١٠٦٫٢١٧٦٢٥٫٥٣٤٫٤٠٤
٩٧٫٣٦٨-

-
١٢٢٫٢٩٤٫٢٠٨
٢٤٤٫٥٨٨٫٤١٦

٤٧٫٧٨٩٫٩٥٦٫٩١٨

أكرم حورية

شركة الفوزان القابضة

ابراهيم شيخ ديب

محمود أحمد زهير شبارق

شركة كيرسون ش.م.ل. أوف شور

ما يعادلها ليرة سوريةيورودوالر أمريكي

١٩٤٫٧٣٦

شركة المهيدب القابضة

شركة الزعيم القابضة

٢٠,٦٤٣

٢٢٩,٠٥٠,٨٩٥

٢,٠٢٤,٧٤٩
٢٣٥,٦٣٥

٢,٥٤٣,٠٨٤,٥٣٥
٤,٥٠٤٣٠٢,٨٦٤,٥٧٠

١٨٢,٣٦٥
١٣٤,٧٥٥١٦٩,٢٥١,٨٢٧

٢٥,٩٢٧,٤٠٢
٦,٥٤٦-

-

-
-

-

-

٨,٢٢١,٧٦٦
١٦,٤٤٣,٥٣٢

٣,٢٩٤,٨٤٤,٥٢٧

أكرم حورية

شركة الفوزان القابضة

ابراهيم شيخ ديب

محمود أحمد زهير شبارق

شركة كيرسون ش.م.ل. أوف شور

ما يعادلها ليرة سوريةيورودوالر أمريكي

١٣,٠٩٢

شركة المهيدب القابضة

شركة الزعيم القابضة

٧٧٫٩٣٣

٦٨٥٫٠٨١٫٥٧٥

٤٫٣٥٧٫٧٢٨
٥٣٤٫٧٣٦

٧٫٥٩٦٫٢٨٦٫٦٨٣
١٥٦٫٨٩٣٩١٢٫٢٠٤٫١٠١

٣٩٣٫٣٢٩
٥٩٤٫٢٦٥٩٠٠٫٤٨٠٫٤٨٩

١٣٦٫٥١٢٫٥٣٨
٣٥٫٥٣٦-

-

١٠٠٫٤٨٧
١٢٤٫٦٠٢

١٫٣٨٤٫٥١٩

٢٥٫١٩٢
٤٤٫٦٣٣٫٥٣٠
٨٩٫٢٦٧٫١٢٣

١٠٫٣٦٤٫٤٦٦٫٠٣٩

أكرم حورية

شركة الفوزان القابضة

ابراهيم شيخ ديب

محمود أحمد زهير شبارق

شركة كيرسون ش.م.ل. أوف شور

ما يعادلها ليرة سوريةيورودوالر أمريكي

٧١٫٠٧٣
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رأس المال المكتتب به والمدفوع   -١٧

تأسســت الشــركة بــرأس مــال قــدره ١٢٫٢ مليــار ليــرة ســورية موزع علــى ٢٤٫٤ مليون ســهم بقيمة إســمية تبلغ ٥٠٠ ليرة ســورية وقد قام المؤسســون 
باالكتتاب بما قيمته ١٠٫٣٧ مليار ليرة ســورية ما يعادل نســبة (٨٥٪) من رأســمال الشــركة وقد تم طرح باقي ا©ســهم البالغة قيمتها ١٫٨٣ مليار ليرة 

سورية ما نسبته (١٥٪) لالكتتاب العام. 
بتاريخ ٨ حزيران ٢٠١١ تم عقد اجتماع للهيئة العامة غير العادية ونتج عنه ما يلي:

١- صادقــت الهيئــة العامــة غيــر العاديــة علــى تخفيض رأســمال الشــركة من ١٢٫٢ مليار ليرة ســورية إلى ٩٫٧٦ مليار ليرة ســورية وذلــك من خالل عدم 
اســتدعاء القســط ا©خيــر المتمثــل بـــ ٢٠٪ مــن رأســمال الشــركة ومــن خالل تخفيض القيمة ا�ســمية للســهم مــن ٥٠٠ ليرة ســورية إلى ٤٠٠ ليرة ســورية 
تــم االنتهــاء مــن ا�جــراءات الالزمــة لخفــض رأس المــال خالل شــهر أيلول ٢٠١١ وتم إصدار نســخة محدثة من الســجل التجاري للشــركة حيــث مبلغ رأس 

المال ٩٫٧٦ مليار ليرة سورية.

٢- تبعــÍ لقــرار مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ ٨ أيــار ٢٠١١ وللفقرة رقــم ٢-٩٥ و٣-٩١ والمادة رقم ٣ من الفقرة رقم ٩١ لقانون الشــركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، 
صادقت الهيئة العامة غير العادية على تقســيم أســهم الشــركة من خالل إصدار ٤ أســهم جديدة مقابل كل ســهم حالي وبقيمة أســمية ١٠٠ ليرة 

سورية للسهم الجديد بدًال من ٤٠٠ ليرة سورية.
قام محامي الشركة باستكمال إجراءات تقسيم ا©سهم خالل شهر تشرين ا©ول ٢٠١١. وبناًء عليه فإن عدد أسهم الشركة أصبح

٩٧٫٦ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠٠ ليرة سورية للسهم الواحد.

صافي المبيعات   -١٩

يمثل هذا البند مبيعات الشركة من ا�سمنت والكلينكر لÅسواق المحلية للسنوات المنتهية في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠ و٢٠١٩.
تتوزع مبيعات الشركة كما يلي:

االحتياطي القانوني   -١٨

حــددت المــادة ١٩٧ مــن قانــون الشــركات رقــم ٢٩ تاريــخ ٢٤ شــباط ٢٠١١ االحتياطي القانوني بمعــدل ١٠٪ من صافي ا©رباح الســنوية قبــل الضريبة، حتى 
بلوغــه ٢٥٪ مــن رأس المــال، إال أنــه يجــوز بموافقــة الهيئــة العامــة للشــركة االســتمرار فــي اقتطاع هذه النســبة حتى يبلــغ مجمــوع االقتطاعات لهذا 

االحتياطي كامل رأسمال الشركة.
تتلخص حركة االحتياطي القانوني كما يلي:

تتلخص حركة االحتياطي القانوني كما يلي:

لــم تقــم الشــركة خــالل العــام الحالــي بتشــكيل احتياطــي قانونــي، كــون مجمــوع االقتطاعــات لهــذا االحتياطــي قد بلــغ حتى تاريــخ ٣١ كانــون ا©ول 
٢٠١٩ ٢٧٪ من رأس المال.

للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

الرصيد كما في بداية السنة

٢٫٠١٠٫٢٣٦٫٥٤٦ االحتياطي القانوني للسنة

الرصيد كما في نهاية السنة
-

٢٫٦٣٥٫٧٠٠٫٧٦٨٢٫٦٣٥٫٧٠٠٫٧٦٨

٢٫٦٣٥٫٧٠٠٫٧٦٨٦٢٥٫٤٦٤٫٢٢٢

للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

إسمنت أكياس

إسمنت فرط (دوغما)

١٧٫٠٥٥٫٠٩٠ -كلينكر
٢١٫٤٨٠٫٦٥١٫٥٢٧١٢٫٥٣٤٫٢٨٢٫٥٩٠

١٢٥٫٢٣٤٫٣٥٩٫٩٨٩٥٣٫٩٠٨٫٩١٤٫٧٧٥

١٠٣٫٧٥٣٫٧٠٨٫٤٦٢٤١٫٣٥٧٫٥٧٧٫٠٩٥
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كلفة البضاعة المباعة   -٢٠

للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا©وليتكون هذا البند مما يلي:

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

المواد ا©ولية المستخدمة:

مواد أولية مستخدمة با�نتاج

٨٫٥٦٨٫٧٢٤٫٣٠٤
١٤٫١٩٦٫٥٠٥٫٠٠١٨٫٥٦٨٫٧٢٤٫٣٠٤
١٤٫١٩٦٫٥٠٥٫٠٠١ مجموع المواد ا©ولية المستخدمة

أجور العمال:

رواتب وأجور العمال

مجموع أجور العمال المستخدمة با�نتاج

إطفاءات (إيضاح رقم ١١)

استشارات

صيانة

مجموع المصاريف غير المباشرة

مصاريف غير مباشرة أخرى

التغير في مواد قيد التصنيع

كلفة البضاعة المنتجة

التغير في مخزون ا�سمنت

كلفة البضاعة المباعة

مصاريف غير مباشرة:

كهرباء، طاقة ومحروقات ومواد مساعدة أخرى

استهالكات (إيضاح رقم ١٠)

٣٫٤٤٢٫٠٠٨٫٦٩١
٣٫٤٤٢٫٠٠٨٫٦٩١

١٫٤٩٢٫٨١٢٫٢٧٣
١٫٤٩٢٫٨١٢٫٢٧٣

٩٢٥٫٤٩١٫٦٩٦ ١٫١٤٨٫٧٢٧٫١٩٤
٢٤٫٨٦٢٫٢٥٦٫٧٠٣ ٤٧٫٥٣١٫٧٢٩٫٢٧٨

٢٢٨٫٩٢٨٫٨٥٠ ١٨٨٫٠٧٩٫٤٢٢
٨٣٧٫٩٨٧ ٢٫٤٤٣٫٢٧٩

١٫٢١١٫٤٨١٫٥٤٢
٣٠٫١٧٢٫٠٧٧٫٥٦٨

٢٫٠٧٦٫٧٩٤٫٨٨٧

(٢١٫١٥٦٫٧٨٧٫٦٣٢)
٥٢٫١٩٣٫٢٤٦٫٦٩٦
(٩٧٫٩٧٠٫٢٢٦)

٥٢٫٠٩٥٫٢٧٦٫٤٧٠

(٩٫١٥٧٫٨١٣٫٤٦٩)
٣١٫٠٧٥٫٨٠٠٫٦٧٦
(١٦٢٫٥٢٦٫٠٠٠)

٣٠٫٩١٣٫٢٧٤٫٦٧٦

٥٥٫٧١١٫٥٢٠٫٦٣٦

٢٫٩٤٣٫٠٨٠٫٧٩٠ ٤٫٧٦٣٫٧٤٦٫٥٧٦

مصاريف إدارية وعمومية   -٢١

يتكون هذا البند مما يلي:

للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

رواتب وأجور وبدالت

٤٠٫٦٣٦٫٦٥٤
٨٨٫٥١١٫٣٩٣

٣٫٢٩٠٫٧٩١٫٧٨٥١٫٤٢١٫٢٣٣٫٥٩١
٥٫٣٣٧٫٢٩٥

١٦٩٫٨٠٣٫٤٥٣

رسم الطابع با�ضافة إلى رسم ا�دارة المحلية

أتعاب واستشارات فنية

دعاية ومطبوعات

استهالكات (إيضاح ١٠)

عموالت مصرفية

بريد وهاتف

ضيافة واستقبال

مصاريف صيانة وتصليح وتأمين سيارات 

مصاريف سفر وإقامة

مصاريف تأمين

كهرباء وماء

تنقالت

مصاريف حكومية

إطفاءات (إيضاح ١١)

إيجارات

وقود ومحروقات

٨٣٫٧٨٨٫٩١٢
١٫٩٤٩٫٣٨٦

٥٢٫٣١٧٫٢٥٦
٤٩٫٧٢٥٫٠١٠
٦٣٥٫١٠٧

٦٧٫٢٥٠٫٩٢٢

١٨٫٢٨٩٫٥٤٢ ٣٢٫٢٣٧٫٠٠٠
٩٠٫٢٩٨٫٧٠٢ ١٤١٫٢٣٧٫٦٤٥

٢٢٫٥٤٣٫٥١٦ ٢٦٫٠٩١٫١٦٢
٢٫٣٠٩٫٨٣٩ ٨٫٢٧٠٫٨٢٦

٩١٫٦٩٥٫٩٤٩
١٣٫٩٠٥٫٤٨٨

١٩٨٫٠٣٧٫٧٢٤

١٥٫٣١٩٫٤٦٢
١٢٫٦٤٣٫٣٤٤
٢٩٫٦٠٩٫٥٤٢
٩٫٩٧٩٫١٥٠

١١٫٧٨٣٫٩١٣
١٠٫٥٦٨٫٤٢٨
٢٣٫٤٢٧٫٠٠٠
٨٫٥٠١٫٩٥٩

مصاريف تدريب

مصاريف إدراج في سوق دمشق لÅوراق المالية

ضرائب ورسوم أخرى

مصاريف أخرى

٢٧٫٣٢٤٫٨٦٩
٢٤٫٦٣٧٫٧٩٠
٤٦٤٫٨٢٤٫١٤٠
١٨٤٫٥٤١٫٥٣٦

٤٫٨٣٣٫١٩٩٫١٧٣٢٫١٨٥٫٩٧٧٫٣٠١

٩٫٠٠٧٫٦٤٥
٤١٫٧٥٤٫٧٣١
٥٥٫٦٥٦٫٦٢٤
٩٠٫٠٢٢٫٢٢٥

٢٧٫٣٣٧٫١٨٤

٢٨٫٢١٩٫٠٦٣ ٢٧٫١١٩٫٧١٢



فروقات أسعار الصرف   -٢٢

يمثــل هــذا البنــد فروقــات أســعار الصــرف الناتجــة عــن إعــادة تقييــم الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المعنونــة بعمــالت أجنبيــة كــون الشــركة 
تظهــر البيانــات الماليــة بالليــرة الســورية العملــة التشــغيلية للشــركة وعملــة االقتصــاد، وبالمقابــل معظــم المطلوبــات الماليــة تســجل 

بالعمالت ا©جنبية.
 

بنــاًء علــى تعميــم هيئــة ا©وراق وا©ســواق الماليــة الســورية رقــم ١٢ تاريــخ ١٥ شــباط ٢٠١٥، يتــم فصــل فروقــات أســعار الصــرف غيــر المحققــة فــي بنــد 
منفصــل ضمــن بيــان الدخــل والدخــل الشــامل اÆخــر وبيــان التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين. تتــوزع فروقــات أســعار الصــرف بيــن فروقــات أســعار 

صرف محققة وغير محققة كما يلي:

إيرادات فوائد   -٢٣

يتكون هذا البند من الفوائد على الحسابات الجارية وحسابات الودائع لدى المصارف للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠ و ٢٠١٩.
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للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

فروقات أسعار صرف محققة

٧٩٫٩٥٢٫٧٧٦ (٣٨٫١٥٤٫٤٠٥٫٤٦٢)فروقات أسعار صرف غير محققة
(٤٠٫٨٩٣٫٣٦٥٫٢٩٦)٢٩٫٢٣٣٫٢٤٣

(٢٫٧٣٨٫٩٥٩٫٨٣٤)(٥٠٫٧١٩٫٥٣٣)

أعباء تمويل   -٢٤

للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا©وليتكون هذا البند مما يلي:

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

فوائد على قرض المساهمين ا©ساسيين (إيضاح ١٦)

٦٧١٫٧٥٧٫٩٠٥ ٥٫٤٧٢٫٨٥٨٫١٨١
٥٫٤٧٢٫٨٥٨٫١٨١٦٧١٫٧٥٧٫٩٠٥

نصيب السهم من ربح السنة   -٢٥

يتكون هذا البند مما يلي:

إيضاح متمم لبيان التدفقات النقدية   -٢٦

تم استثناء ا©نشطة غير النقدية التالية من بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١كانون ا©ول ٢٠٢٠:
 أ- زيادة بمبلغ ٣٥٫٢١٤٫٤١٧٫٢٩٤ ليرة سورية في بند "ذمم دائنة -أطراف ذات عالقة – طويلة ا©جل" ناجم عن فروقات أسعار الصرف.

 ب- زيادة بمبلغ ١٫٤٢٣٫٤٩١٫٧٦٩ ليرة سورية من بند "أرصدة دائنة ومصاريف مستحقة" ناجم عن فوائد قرض المساهمين ا©ساسيين.
 ج- زيادة بمبلغ ١٨٫٤٥٠٫٠٠٠ ليرة سورية من بند "المستحق للموردين والمقاولين" ناجم إطفاء موجودات ثابتة مادية.

للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

ربح السنة

نصيب السهم من ربح السنة
٩٧٫٦٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد ا©سهم القائمة خالل السنة (إيضاح ١٧) ٩٧٫٦٠٠٫٠٠٠

٨٫٢٧٣٫٣٣٥٫٨٧٦

٨٤٫٧٧

١٥٫٥٤٨٫٩٧٨٫٥٢٢

١٥٩٫٣١
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تسوية المطلوبات الناشئة عن ا©نشطة التمويلية   -٢٧

يوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل التغيــرات فــي مطلوبــات الشــركة الناشــئة عــن ا©نشــطة التمويليــة، بمــا فــي ذلــك التغيــرات النقديــة وغيــر 
النقديــة. المطلوبــات الناشــئة عــن ا©نشــطة التمويليــة هــي تلــك التدفقــات النقديــة، أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية، والتــي يتــم تصنيفهــا 
ــات الناشــئة عــن ا©نشــطة  ــة مــن ا©نشــطة التمويليــة. تتلخــص التغيــرات فــي المطلوب ــة للشــركة كتدفقــات نقدي فــي بيــان التدفقــات النقدي

التمويلية كما يلي:

إدارة مخاطر رأس المال

تتبــع الشــركة سياســة �دارة رأس المــال هدفهــا المحافظــة علــى مبــدأ اســتمرارية ا©عمــال با�ضافــة إلــى تحقيــق أعلــى عائديــة ممكنــة، وذلــك 
ــوازن الديــون وا©مــوال الخاصــة. يتألــف رأس مــال الشــركة مــن أموالهــا الخاصــة با�ضافــة إلــى الذمــم الدائنــة للمقاوليــن،  مــن خــالل تحســين ت

ا©طراف ذات العالقة والتسهيالت ا�ئتمانية.

بلغت نسبة الديون لÅموال الخاصة ما يلي:

القيمة العادلة وإدارة المخاطر   -٢٧

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية: أ- 

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

مخاطر السوق: ب- 

تنشأ هذه المخاطر من التغيرات في القيمة، أو ا�يرادات الناجمة عن الموجودات أو الفوائد أو أسعار صرف العمالت بما فيها المخاطر الناجمة عن 
عدم التطابق بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات.

كما في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

رصيد القرض كما في بداية السنة

١١٩٫٩٤٦٫٧٥٠ دفعات قرض إضافية

فوائد متراكمة
-

٨٫٤٨٧٫٨٦٧٫٤٨٩٦٦١٫٦٠٨٫١٣٨
(٢٦٫٠٩٧٫٧٢٠) تسديدات

فروقات أسعار صرف
(٣٫٥٠٧٫٨٤٤٫٥٢٧)

١٧٫٧٩٩٫٢٣٨٫٦٣٩ ٥٧٫٩٩٣٫٦٧٨٫٨٩٥رصيد القرض كما في نهاية السنة
(٢٢٢٫٣٧١٫٢٨٥)٣٥٫٢١٤٫٤١٧٫٢٩٤

١٧٫٧٩٩٫٢٣٨٫٦٣٩١٧٫٢٦٦٫١٥٢٫٧٥٦

كما في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

المستحق للموردين والمقاولين

١٧٫٧٩٩٫٢٣٨٫٦٣٩ ذمم دائنة – أطراف ذات عالقة – طويلة ا©جل

نقد في الصندوق ولدى المصارف
٥٧٫٩٩٣٫٦٧٨٫٨٩٥
(١٣٫١٥٣٫٧٨٧٫٢٧٢)(٥٫٤٣٩٫٨٧٩٫١١١)

١٤٫٣٥٠٫٥٣٢٫٠٤٦ صافي الديون

حقوق المساهمين 
٤٧٫٢٠٩٫١١١٫١٨٢

٪٥٥٫٨٤ ١٣٨٫٩٦٪نسبة صافي الديون إلى إجمالي حقوق المساهمين
٣٣٫٩٧٢٫٥٠٦٫١٢٨٢٥٫٦٩٩٫١٧٠٫٢٥٢

٢٫٣٦٩٫٢١٩٫٥٥٩١٫٩٩١٫١٧٢٫٥١٨
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مخاطر السيولة: ج- 

إن إدارة مخاطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لéيفاء بااللتزامات المترتبة على الشركة عند استحقاق أي دفعة. لهذه الغاية، فإن 
الشركة تقوم بقياس التدفق النقدي المتوقع بالنسبة للموجودات والمطلوبات على حد سواء وذلك بشكل دوري.

مخاطر معدل الفائدة: د- 

تنشــأ هــذه المخاطــر مــن التغيــرات التــي تحــدث فــي معــدالت الفوائــد الســوقية والتــي لهــا تأثيــر مباشــر علــى الموجــودات المنتجــة للفوائــد 
والمطلوبات الخاضعة للفوائد.

كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠

ل.سل.س ل.س
المجموعأكثر من سنةأقل من سنة

الموجودات

-
-

النقد في الصندوق ولدى المصارف

دفعات مقدمة للموردين والمقاولين
١٣٫١٥٣٫٧٨٧٫٢٧٢
١٣٫٥٣٨٫٤٣٨٫٩٤٨

أرصدة مدينة أخرى

مجموع الموجودات
٥٠٧٫٢٣٧٫٧٣٦

المطلوبات

٢٧٫١٩٩٫٤٦٣٫٩٥٦

١٣٫١٥٣٫٧٨٧٫٢٧٢
١٣٫٥٣٨٫٤٣٨٫٩٤٨

٥٠٧٫٢٣٧٫٧٣٦
٢٧٫١٩٩٫٤٦٣٫٩٥٦

المستحق للموردين والمقاولين

أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة

دفعات مقدمة من الزبائن

مخصص ضريبة الدخل

ذمم دائنة - أطراف ذات عالقة - طويلة ا©جل

مجموع المطلوبات 

(٥٥٫٩٤٠٫١٥٧٫٧١٦)(٥٧٫٩٩٣٫٦٧٨٫٨٩٥)٢٫٠٥٣٫٥٢١٫١٧٩فجوة السيولة 

٢٫٣٦٩٫٢١٩٫٥٥٩
٧٫٦٠٦٫٠٧٧٫٩٠٩
١٫٣٩٠٫٨٠٩٫٦١٤

١٣٫٧٧٩٫٨٣٥٫٦٩٥
٥٧٫٩٩٣٫٦٧٨٫٨٩٥٥٧٫٩٩٣٫٦٧٨٫٨٩٥

٢٫٣٦٩٫٢١٩٫٥٥٩
٧٫٦٠٦٫٠٧٧٫٩٠٩
١٫٣٩٠٫٨٠٩٫٦١٤

١٣٫٧٧٩٫٨٣٥٫٦٩٥

٢٥٫١٤٥٫٩٤٢٫٧٧٧٥٧٫٩٩٣٫٦٧٨٫٨٩٥٨٣٫١٣٩٫٦٢١٫٦٧٢

-
-

-
-
-
-

-

كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠

ل.سل.س ل.س
المجموعأكثر من سنةأقل من سنة

الموجودات

-
-

النقد في الصندوق ولدى المصارف

دفعات مقدمة للموردين والمقاولين
٥٫٤٣٩٫٨٧٩٫١١١
٣٫٠٦٣٫٩٣٢٫٦٠٩

أرصدة مدينة أخرى

مجموع الموجودات
٤٥٦٫١٣٦٫٣٩٩

المطلوبات

٨٫٩٥٩٫٩٤٨٫١١٩
٤٥٦٫١٣٦٫٣٩٩

٨٫٩٥٩٫٩٤٨٫١١٩

٥٫٤٣٩٫٨٧٩٫١١١
٣٫٠٦٣٫٩٣٢٫٦٠٩

المستحق للموردين والمقاولين

أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة

دفعات مقدمة من الزبائن

مخصص ضريبة الدخل

ذمم دائنة - أطراف ذات عالقة - طويلة ا©جل

مجموع المطلوبات 

(١٩٫١٢٠٫٤٤١٫٦١٦)(١٧٫٧٩٩٫٢٣٨٫٦٣٩)(١٫٣٢١٫٢٠٢٫٩٧٧)فجوة السيولة 

١٫٩٩١٫١٧٢٫٥١٨
٣٫٠٨٠٫٣٤٤٫١٣٤
٥٥٥٫٢٠٢٫٢١٢

٤٫٦٥٤٫٤٣٢٫٢٣٢

١٫٩٩١٫١٧٢٫٥١٨
٣٫٠٨٠٫٣٤٤٫١٣٤
٥٥٥٫٢٠٢٫٢١٢

٤٫٦٥٤٫٤٣٢٫٢٣٢
١٧٫٧٩٩٫٢٣٨٫٦٣٩١٧٫٧٩٩٫٢٣٨٫٦٣٩

١٠٫٢٨١٫١٥١٫٠٩٦١٧٫٧٩٩٫٢٣٨٫٦٣٩٢٨٫٠٨٠٫٣٨٩٫٧٣٥

-
-

-
-
-
-

-
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تم تحديد تحليل الحساسية أدناه بناًء على االرتفاع السريع في معدل الفائدة. 

يظهر الجدول التالي حساســية الشــركة لزيادة بنســبة ٠٫٥٪ في معدل الفائدة. أما في حالة نقص معدل الفائدة بنســبة ٠٫٥٪ فســيكون ا©ثر مســاٍو 
في القيمة ومعاكس في ا�شارة. حيث تظهر نتائج التحليل كما يلي:

كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠

ل.سل.س ل.س
صافي الموجودات/(المطلوبات)الموجوداتالمطلوبات

(٥٨٫١٥٤٫٤٢٢٫٩٥٧)(٥٣٫٠٧٠٫٥٠٢٫١٧٨)٥٫٠٨٣٫٩٢٠٫٧٧٩

للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠

ل.سل.س ل.س
صافي الموجودات/(المطلوبات)الموجوداتالمطلوبات

(  ٢٩٠٫٧٧٢٫١١٥) (٢٦٥٫٣٥٢٫٥١١)٢٥٫٤١٩٫٦٠٤خسارة

مخاطر العملة ا©جنبية: ه- 

ــر علــى المدفوعــات والمقبوضــات بالعمــالت ا©جنبيــة  ــذي يؤث يتمثــل خطــر العمــالت ا©جنبيــة فــي التغيــرات فــي أســعار العمــالت ا©جنبيــة وال
وكذلــك تقييــم ا©صــول وااللتزامــات ذات الطبيعــة النقديــة بالعمــالت ا©جنبيــة. خــالل الســنة قامــت إدارة الشــركة بإجــراء عــدة تحاليــل حساســية 
لمخاطــر العمــالت ا©جنبيــة وتوجهــت إلــى بنــك محلــي للنظــر فــي إمكانيــة التحــوط للعمــالت ا©جنبيــة، لــم يكــن ممكنــÍ التحــوط لالرتفــاع فــي 

الدوالر ا©مريكي مقابل الليرة السورية. إن قيمة الموجودات والمطلوبات المالية للشركة بالعمالت ا©جنبية في تاريخ التقرير هي كالتالي: 

كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠٢٠

ل.سل.س ل.س
صافي الموجودات/(المطلوبات)الموجوداتالمطلوبات

٤٥٫٢٨١٫٢٤٠٫٠٨١دوالر أمريكي
١٧٫٣١٢٫١٦٢٫٧٩٧

١٫١٨٧٫١٥٥٫٠١٨
-

-

٢٧٫٦٩٧٫٦٨٩
٥٧٠٫٠٥٤٫٤٤٨

١٫٣١٠٫٠٥٧

(٤٥٫٢٥٣٫٥٤٢٫٣٩٢)
(١٦٫٧٤٢٫١٠٨٫٣٤٩)
(١٫١٨٧٫١٥٥٫٠١٨)

١٫٣١٠٫٠٥٧

يورو

درهم إماراتي

ليرة لبنانية

كما في ٣١ كانون ا©ول ٢٠١٩

ل.سل.س ل.س
صافي الموجودات/(المطلوبات)الموجوداتالمطلوبات

١٤٫٥٨٢٫٦٧٩٫٢٠٥دوالر أمريكي
٥٫٤٧٨٫٠٩٢٫١٧٠
٤١١٫٩٩٢٫٧٢٢

-
٢٧٥٫٠٥٢٫٠١٠

٨٫٨٧١٫٣١٤
١٧٤٫٦٠٢٫٨٠٢

٧٧٦٫٤٦٥

(١٤٫٥٧٣٫٨٠٧٫٨٩١)
(٥٫٣٠٣٫٤٨٩٫٣٦٨)

(١٣٦٫٩٤٠٫٧١٢)
٧٧٦٫٤٦٥

يورو

درهم إماراتي

ليرة لبنانية



تم إعداد هذا التحليل بفرض تراجع ســعر الليرة الســورية مقابل العمالت ا©جنبية بنســبة ١٠٪. ا©رقام المذكورة أدناه تدل على زيادة أرباح الشــركة 
وذلك عند تراجع ســعر صرف الليرة الســورية مقابل العمالت ا©جنبية بنســبة ١٠٪، عند تحســن قيمة الليرة السورية بنسبة ١٠٪ مقابل العمالت ا©خرى 

سيكون هناك نفس التأثير على صافي الخسارة ولكن سنظهر كمية ا©ثر بإشارة معاكسة.

(٤٫٥٢٥٫٣٥٤٫٢٣٩)دوالر أمريكي
(١٫٦٧٤٫٢١٠٫٨٣٥)
(١١٨٫٧١٥٫٥٠٢)

١٣١٫٠٠٦

(١٫٤٥٧٫٣٨٠٫٧٨٩)
(٥٣٠٫٣٤٨٫٩٣٧)

(١٣٫٦٩٤٫٠٧١)
٧٧٫٦٤٧

يورو

درهم إماراتي

ليرة لبنانية

كما في ٣١ كانون ا©ول

ل.س ل.س
٢٠٢٠٢٠١٩

٢٩-     الموافقة على البيانات المالية

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية من قبل مجلس ا�دارة بتاريخ ١٠ آذار ٢٠٢١.
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١٠٧ إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠








