
 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 2021في اجتماع الهيئة العامة لعام   

 
 

 " بسم هللا الرحمن الرحيم "
  

 
 حضرات السيدات والسادة 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،
 

يسععني أ  أ  قي ععأ بمععس ب انعععد  ج ن ععنل جئي ععنا جقللشعع  جقننصعع  قن ععسي  نينبةععنق  العع    سععأ ن  نبعع  العع   ص  ععأ 
 س جإللجرة فإ أ  ت يم قكس بنق مس جقجزيل النى تنب   لالوتان قنحضور . الضنء صجن

نيلعععال جق انععععد   عععع حوج قعععأ  أ  جعععيم ت سيعععس صعععوئزجر النعععى  لجء جق عععسي  نععععلس جقن عععل فللعععن نصعععن    يععع   ععع   العععنم 
 إقى جق لزج    جقخينص   جقساوي  ال  جقننم جق ايور . جعيانلجنذقك  2021

 
 

 من واقع بيانات الميزانية : أواًل : النتائج المقروءة
 

  (17.551.194.289)بنعع   2021 ريعن   إئ ععنقأت علس جق لزج  ع  جقخينص عع  إقعى  أ صعن    يعع  جق عسي  صع  
قلععسة عععوري  فععأ  (4,262,471,194)صعع  نعع الن صمنعععم قلععس صح  عع  صعع  ت لعع س جق  عع  بن عع  قلععسة عععوري  

قلعععسة عععععوري  بنععععي ججي ععععنا  (2,940,901,000)  عععل   أ جبريععععن  جقلععععن    جق  يعععس  تو ينلععععن ت ععععير ب بنعععع  
بنعععععع   2020يععععععنأ إئ ععععععنقأ  ريععععععن  الععععععنم  جق ععععععن و أ نجي ي ععععععن أ جي ي ععععععنر  فععععععأ  ععععععل جقضععععععسيد  نجي ي ععععععن أ 

, قلععسة عععوري (3,257,574,494)بن عع صعع  نعع الن صمنعععم صح  عع  ( قلععسة عععوري  8,962,655,843)
 .( قلسة عوري  1,470,450,500)جقيأ تس تو ينلن بن   جقلن    جبرين   فأ  ل   أ

 
 

 : 2021ثانيًا : أداء الشركة خالل عام 
 

 .2021( قلسة عوري      النم 42,607,899,767     جق سي  صب ننت إئ نق   ص يجرهن ) -1

 أ صج ععععوا ص ن عععع  , الن ععععن  31/12/2020( فعععأ 62,572,732) بن عععع  صبنعععع  صييو  ععع  جقزيععععن    -2
بنإلنعنف  إقعى صخلع   2020  س  ع   العنم ( 60,286,737جقييوأ جق  موك فللن  ةدح ) 

 .ننم جق  ل  صييو    جقزين       ( نياقك تكوأ جق سي  جي 2.285.995صبن  )  ين   ئنصية 



نتابععاأ  عععننر جقلععسص نتوجعع  جقباععك  صععست جق ععسي  ب ععسنص ال ععل ةععتد  ئععيجر  ي جعع  جق ععسنص جقننصعع  -3
صعع  تجنن هععن نجقي نععم النللععن جق ععسي  اعع  نت م نج ي ععنر فلععسنس يورن ععن جق سيععز  العع  ت ويععل جق سععيورلجت

 .جقننصنل  فأ جق سي صجنس جإللجرة ن ل تضنفس ئلو بيوفلق ص  هللا ن 

ج ي ععنر فلععسنس يورن ععن ص ععن  لخ إقععى ج خ ععنا جي يععني جقنععنق أ نج ليععنل جق نععم النععى  2021شععلي الععنم  -4
جق عسي   ص عن جععييالى نصسينزصنت جي يعنيق وجل جقخنم جق وجل جقخنم جبصس جقا   لخ إقى تضنال   عننر ج

تعس فللعن ئينقع  ال ن عنت جي يعني نجقب ع  بو ع  جقوةعو  إقعى  النعى  سعد  بسنسعن  صع  جإلئعسجءجت إقى جقق عنم 
 نجي تس تح لق جقليص . 2022ص ما  ص  ن نأ جعي سجر جقن ل النى   س جقس نع  قننم ريح 

 

 :  2022ثالثًا : الموازنة التقديرية لعام 
 

م  لععععععإ بنعععععع  إئ ععععععنقأ جإليععععععسجلجت جق  ععععععيرة فللععععععن  ععععععوجقأ  2022يجل ص ععععععسنا جق وج  عععععع  جقي ييسيعععععع  قنععععععنم تععععععس إالعععععع
بإ يعععني ي  ععع   %( صععع  ة  ععع  جقسعععلس560( قلعععسة ععععوري  ي عععن جعععيرت جبريعععن  باسعععد  )73,309,842,000)

 .     يوت نع وأ  8,800
و  بمععل جق  ععني س نذقععك صعع  نججعع  صعع   لععلن  صععن ت ععيم  سععي     أ   يععي قكععس بععبأ جق ععسي  تي يعع  ب وجعع  صععنقأ جعع

صسععيوينت   فععق  نععع  ن جقب ن ععنت جق نق عع  جقيععأ نرلت فععأ جق لزج  عع  جقننصعع    نالنععى جقععسقس صعع  ذقععك فإ اععن  ي نعع  إقععى
  فضل نتح لق إ جن جت  كبس تلم فأ صلنح  جق سنه ل  نجقننصنل  فأ جق سي  .

 

 أيها السادة الحضور :
 

جق عمس نجقي عييس لة  الضعنء صجنعس جإللجرة نئ  ع  جقنعنصنل  بنق عسي  ب زيعي صع   ت يم فعأ جقخيعنم بنعع أ نينععس جقسعن
ق ععن جعععيصول صعع  لالعععس  لن جبععععينذ / صح ععي بععع  البلععي جق زرنالعععأنجإل  ععنء جقزرجالعععأ نقس  سعع ق ععععير نرقنللشعع  جقنسي عع  

 عمس نجقنسفعنأ ب زيعي صع  جق ك عن ن ت عيمنص ج رة ص ن ينأ قل ن  كبس جبثس فأ نةو  جق عسي  إقعى صعن نةعن  إق ع   
قنسععنلة راعععنء جقععينج س جقحموص عع  نصوى للععن النععى صخينعع  صسععيوينتلس قجلععولهس جق  ععمورة نق ععن ي يصو عع  صعع  الععوأ 

ي ععن  ت عيم بنععع مس ئ  نععنر بنق عمس جقجزيععل قنجلععول جقكبلعسة جقيععأ بععاقلن جقسعنلة  الضععنء صجنععس نصسعنالية قن ععسي  .   
 . جبلجء فأ جق سي  نص يرتلن النى تخ أ جق لنالم جإللجرة نجقيأ ينأ قلن  كبس جبثس فأ تحسل  عوي 

نجق مس يل جق عمس قن عن  ل  النعى جق عسي  نجقسعنالل  إل جن لعن صع  إلجرة نصلايععل  نفالعل  نال عن  ق عن ي عيصول صع  
 ئلول صي لزة .ص  ت ا نتان ق سييكس يل جقاجن  نقن  س جقنسيأ جقسور  جق زيي ص  جقي يم نجي لهنر.

 
 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                  
 د . محمد بن حسن العسيري                                                                             
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 التقرير السنوي لمجلس اإلدارة

 متضمنًا كلمة رئيس مجلس اإلدارة وتقرير مجلس اإلدارة

 : تعريف بالشركة -

  03/07/1995الشركة األهلية للزيوت النباتية بحمااة هاش كاركة مسااهمة م تلاة تبتساي  تااري  

ناةات صاناةة ماا  اوغايتها إقامة مشروع إلنتاج الزيوت النباتياة والساما النبااتش وماا يارتبه  ها   ال

 تتترع ةنها أو تكملها .

تاه  د ممياا األتاه   لراو  مخمساة ةشار ( ملياار لرارة تاورية د ةاسد أتاهمها 1.5رأتمال الشركة )

 .31/12/2021 تاري  ( مساهمًا 3.631مباةة  وةسد المساهمرا فرها )

  : مصنا الشركة وفروةها -

اة مسينة حم ا معمل الحسيس وللشركة مكتب فشحلب د بالقرب م –أقي  مصنا الشركة ةلى طريق حماة 

بعااة ال يومااس كااركات تا ةلمااا أناا ( ةااامً  226حااوالش )اإلممااالش ويبلااع ةااسد العاااملرا فااش الشااركة  د

 ة,ارة السليمووفق ممارتات اإلدللشركة , كما ت  إةساد القوائ  المالية وفق معايرر المحاتبة والسولية 

نظماة ف ذوي الع قاة فا  يوماس ةملياات قاماي  هاا الشاركة ةما  باأل أما فيما يخص التعامل ما األطارا

  والقوانرا .

 : يتبلف مجلس اإلدارة ما السادة : مجلس اإلدارة -

 الصفة االسم الرقم
اجلهة اليت 

 ميثلها
 نبذة عن السادة األعضاء

نسبة 

 امللكية

1 
 
 

 رئيس جملس اإلدارة يريالدكتور حممد بن حسن العس

 اهليئة العربية

لالستثمار 

واإلمناء 

 الزراعي

ذ أستا –يف القانون  دكتوراه

حماضر جبامعات اململكة 

 العربية السعودية

40 % 
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 --- ةنائب رئيس جملس اإلدار  الدكتور بديع الدروبي 2

 مؤسسة مالك – أسنان طبيب

 إدارة جملس رئيس – الدروبي

 التكافلي للتأمني العقيلة

0.33 % 

 % 0.33 مهندس مدني --- مفوض أولعضو   يقندقجاملهندس : حممد أمني  3

 % 0.74 رجل أعمال --- ثاني عضو مفوض داعبد الغين اجلَو:األستاذ  4

 % 0.5 --- ----- عضو  كعبد املنعم جعلو :األستاذ 5

 يا  أتماء ورتب اإلدارة التنتر ية  : 
 

 المؤه ت العلمية الوظيتة االت  والشهرة م

 هنستة كيميائية مسير ةام ال  مهنس تليما  األذ 1

 والمحاتبة وإدارة األةمال إمازة باالقتصاد  مسير مالشال أنس كي  ةثما  2

 كيميائية هنستة  مسير إنتاج رغرس كف ال زال 3

 إمازة باالقتصاد الرقابة الساخليةرئيس دائرة  العيا مهنس  4

 كهربائيةهنستة  رئيس السائرة التنية حافظ ةبود 5

 ي اإلنكلرز  إمازة باألدب أمرا تر مجلس اإلدارة زار الحلبشن 6

 

  يا  ببتماء كبار المساهمرا  : 

لعاام ةلماا أنا  لا  تعاسل نسابة مسااهمته  ةاا ا هاش ماا كباار المسااهمرا ل تاتثمارإ  الهرئة العربية 

 أما باقش األته  فهش موزةة ةلى العسيس ما المساهمرا :  السا ق

 نسبة المساهمة ةسد األته  تثمارالهرئة العربية ل ت

6.000.000 40 % 
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  ار زيااي دو  –تعتمااس الشااركة  سرمااة كبراارة فااش مشااترياتها مااا المااواد األوليااة )زيااي النخراال الخااام

 ( ةلى األتواق الخارمية .الشمس الخام 

 ماا القطاا ا ور ماا كمياات بابي تخصايص الشاركة ت  يا لا  ا فيما يخص )  ور القطا الصاناةش(أم      

 ,   2021 تنة   القطاع العام خ ل قبل

و مميا منتجات الشركة محمية بمومب حاق حماياة الملكياة لكنهاا ال تتمتاا بابي حماياة حكومياة أ

 ةلى أي ما منتجاتها بمومب القوانرا واألنظمة أو غررها . امتيازات

لاى ةأثار ماادي  ومسير بالا كر أنا  ال يوماس قارارات  اادرة ةاا الحكوماة أو المنظماات السولياة لهاا

لمتروضاة تيجاة العقوباات ان االتاتررادةمل الشركة أو منتجاتها أو قسرتها التنافسية ماةسا  اعوبة 

 .بشكل ةام

  تعتمس الشركة فش تسويق وبياا وتوزياا منتجاتهاا ةلاى مناسوبرا مازوديا بشااحنات م لقاة يتولاو

 تجاتها المحافظات وتزوده  بمنالتوزيا المباكر لمنتجاتها كما تعتمس الشركة وك ء لها فش بعض 

خا ل ةاام   اادرات فلايس هناا الصاعرس الخاارمش  ىببتعار موحسة فش كافة المحافظات دوأماا ةلا

 نتيجة  عوبات التصسير خ ل التترة الراهنة . 2021

 ومااسير بالاا كر أ  الشااركة خاا ل العااام التائااي لاا  تتعااري لعمليااات ذات طبيعااة غراار متكااررة أو

 . اتتثنائية

  ام الجودة :نظ 

وقاام بالتاسقرق  2021قام فريق المنح الخارمش لنظام إدارة الجودة  زيارترا دوريتارا خا ل ةاام 

الشااركة بالمعااايرر والموا ااتات المطلوبااة لنظااام إدارة الجااودة  نسااختها المعسلااة  ياازو  التاازامةلااى 
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 لممنوحااةاوتقاارر تمسيااس العماال بالشااهادة  مرااسةوكانااي نتااائت التااسقرق  2008إ ااسار  9001

 م . 2023 ل اية ةام

 :الهيكل التنظيمش 

 ظيمش التن )مرفق ربطًا فش  خر التقرير مسول يبرا ةسد العاملرا حسب وظائته  ما مخطه الهيكل    

لظروف إخضاع الموظترا لسورات تسريبية خارج المحافظة بسبب اةلما أن  ل  يت   –للشركة(     

 لعامة التش تمر  ها الب د .ا

 - 2021جازات التش تحققي خ ل ةام اإلن 

 األزماةتساويق ( بماا يختاض ماا مخااطر  –توزياا  –اتاترراد  – إنتاج ياغة تياتات العمل ) إةادة 

 مناتب . اتتثماري وتحقرق ةائس ةلى اتتمرارية ترر العمل  والمحافظةالعامة 

  : الصعوبات والمخاطر 

 .زمة التش تمر  ها الب د تتمثل الصعوبات التش توامهها الشركة إضافة إلى األ 

 ستوردات الشركة ما القطا األمنبش ال زم لتمويل الم احتياماتبعسم تمويل المصرف المركزي لكافة 

ر ضا ه وبالتاالش كاكل ها ا القاراي بإغ ق كافة التسهر ت البنكياة إضافة إلى قرار المصرف المركز 

توردة ارتتااع أتاعار الماواد الخاام المسا كماا أثار انتشاار فرارور كوروناا ةلاى ة النقسيةةلى السرول

 . نتيجة التوقف ةا العمل وزيادة الطلب ةلرها
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 :الهي   التنظيمش 

 )مرفق ربطًا فش آخر التقرير جدول يبين عدد العاملين حسب وظائتهم مع مخطط الهي   التنظيمش     

 : المصدرة األوراق الماليةالسلسلة الزمنية لألرباح المحققة والموزعة وصافش حقوق المساهمين وأتعار  -    

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 البيان م

 17.551.194.289 8.962.655.843 1.019.748.704 372.271.096 ( 27.543.735)  1.839.688.448 األرباح اإلجمالية  

 1.500.000.000 1.500.000.000 450.000.000 300.000.000 300.000.000 375.000.000 للتوزيع المقترحة األرباح 1

 1.391.470.671 228.866.438 266.175.061 375.204.365 639.605.146 133.793.312 األرباح الموزعة  2

 25.747.498.593 12.084.087.736 4.187.712.761 4.169.398.854 4.249.932.929 4.760.887.293 حقوق المساهمين 3

 3.042 867 365.87 589.07 694.50 486.79 أتعار األوراق المالية 4

 42.607.899.767 14.497.813.268 4.109.162.550 4.445.641.650 4.053.632.586 2.449.919.435 المبيعات 5
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 تحلرل المركز المالش -

                  :المومودات  -

 إيضاح التارق  2021/  12/  31 2020/  12/  31 الباايا  م

 % 58.19 202.694.519 551.022.446 348.327.927 الصافيةالمومودات الثا تة بالقيمة  1

 - - - - المشروةات قرس التنتر  2

 % 108.73 15.258.004.186 29.290.887.218 14.032.883.032 بالقيمة الصافيةودات المتساولةالموم 3

 % 107.51 15.460.698.705 29.841.909.664 14.381.210.959 بالقيمة الصافية إممالش المومودات 4

 

 : المطلوبات -

 إيضاح التارق  2021/  12/  31  2020/  12/  31 البايا  م

حقاااااااااااااااااااااااوق  1

 المساهمرا
12.084.087.736 25.747.498.593 13.663.410.857 113.07 % 

المطلوبااااااااااااات  2

 المتساولة
2.297.123.223 4.094.411.071 1.797.287.848 78.24 % 

المطلوبااات طويلااة  3

 األمل
- - - - 

إممااااااااااااااااااااالش  4

 المطلوبات
14.381.210.959 29.841.909.664 15.460.698.705 107.51 % 
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 :اح ارباأل 

 لع  2021لعام  أرباح إممالشرر المرزانية الختامية إلى أ  ما حققت  الشركة ما تش

 المحققة ما تقري  القطا األمنبش  ل ي غرر المكاتبةلما أ  لررة تورية  (13.288.723.095)

ة حققالم المكاتب زيادةوبالتالش فإ  األرباح اإلممالية بعس لررة تورية ( 4.262.471.194)مبلع 

 اتوزيعه المقترح فش حرا  ل ي األرباح الصافيةلررة تورية  (17.551.194.289)    تكو  مبلع 

رة لر (10.348.707.556) مبلع واالحتياطش االختياري  القانونش واالحتياطشبعس اقتطاع الضريبة 

 فقسد  % للتوزيا 200 نسبة لررة تورية  2.940.901.000) واحتجاز نسبة ما األرباح تورية

رر غوحققي مستوى  العامة فش توريافش ظل األزمة راريتها ماتتاتتطاةي الشركة المحافظة ةلى 

 واإليرادات .مسبوق ما األرباح 

  : المبيعات 

  لررة تورية , (42.607.899.767) ما مقسار  2021 لع إممالش مبيعات ةام 

  التطورات المستقبلية العامة  

 ةلااى 14/12/2020 تاااري  م/163 رقاا  الماليااة واألتااواق اقاألور  هرئااة موافقااة ةلااى الحصااول تاا 

 . النباتية الزيوت لصناةة األهلية الشركة خزينة أته  كراء

 فتاارات خاا ل تااه /  750.000/  أ اال مااا تااه /  295,495/  بشااراء الشااركة قامااي حراا  -

 .  26/08/2021  تاري  وانتهي 05/01/2021  تاري   سأت التش الشراء

 ..  26/08/2021 تاري  بعس الخزينة أته  كراء اة الشركة توقتي -

 . شراءال موةس  سء تاري  ما كهراً /  18/  لمسة تتشتريها التش باألته  باالحتتاظ الشركة تتقوم -

 إنتاج منتجات مسيسة . وتخفيض التكاليف ووتنويع  زيادة اإلنتاج  العمل ةلى -

 /5.000 وتاطش انتااج / الشامس دوار كريار وتعبئاة زيايتل ما تجار محلررا ت  توقيا ةسة ةقود -

 . 2022طا خ ل ةام 
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خاا ل ةااام خا ااة  اتماركااب وتعبئااة السااما النباااتش تاا  توقيااا ةقااود مااا تجااار محلراارا ةلااى انتاااج -

2022 . 

م بعاا وتيساتمر 2021 ف حر   اسأ العمال  هاا بعاام سرلوهات لتخزيا األةالتبمرر ت  توقيا ةقود  -

2022 . 

  :أتعاب التسقرق 

تابعة م يارا فقاه  (7.500.000)مبلاع  / 2021حساابات الشاركة لعاام /  تاسقرقتعااب  ل ي أ  -

 . ال غرر  توريةوخمسمائة ألف لررة 

 مجلس اإلدارة و مكافآت تعويضات   -

إممااالش أرباااح التشاا رل مااا  % ( 3.5)   نساابة تاا  التو ااية  تخصاايص مبلااع ألةضاااء مجلااس اإلدارة 

 (465.105.308)   وقاس  ل اي ادة تقراي  القطاا األمنباش ما إةالمحققة غرر  المكاتب ختضوبعس 

ال  ةتاوري سة  الف وث ثمائة وثما  لرراتوخمسة وتتو  ملرو  ومائة وخمأربعمائة فقه  لررة تورية

 .أمام الهرئة العامة  2021غرر ل  تصرف بعس ومعروضة فش مرزانية 

رية داخال تاو  ماا اإلدارة التنتر ياة ةالساادة أةضااء مجلاس اإلدار  بامتماةاات ل ي المصاريف الخا ة 

 ةعاة وتابعو  ألاف وأربعمائاأربعة م يارا ومائاة وأربفقه  وريةت ررةل (4.174.400) وخارمها مبلع 

 مجلااس اإلدارة  مبلااع كمااا  ل ااي تعويضااات وبااسالت ملسااات ,  2021لراارة تااورية ال غراار خاا ل ةااام 

 . 2021ةام  ةاتورية ال غرر لررة  خمسو  ملرو  فقه :  (50.000.000

 رواتب وتعويضات وةموالت اإلدارة العليا :  -

 

 2021 اإلمماليةمور األ المسمى الوظيتش والشهرة االت  مسلسل

 43.472.280 مسير ةامال األذ  المهنسر مهنس تليما   1

 16.555.560 مسير مالشال كي  ةثما  خالس أنساألتتاذ  2
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 15.715.224 تاجمسير إن كف ال زال غازي  رغرسالكيميائش  3

 14.345.844 المسير التنش المهنسر حافظ محمس ةبود 5

 8.469.396 لرقابة الساخليةا مسير العيا  ةبس ال نش مهنساألتتاذ  4

 8.452.716 أمرا تر مجلس اإلدارة الحلبش ةزت نزاراألتتاذ  5

 

   2021التبرةات واإلةانات لعام: 

 إلى كل مما يلش :   ( 5.000.000 )قامي الشركة  توزيا مبلع  

 .سو  اإلداريرااتتثنائية للعاملرا  و  إنسانية حاالت 5.000.000

 

 :لجا  مجلس اإلدارة -

 لجنة مشتريات المواد األولية الخارمية والمؤلتة ما السادة: -

 رئيس اللجنة                المهنسر محمس أمرا قنسقجش

 جنةةضو الل          غالب مواد  نشاألتتاذ ةبس ال 

 ةضو اللجنة  األتتاذ ةبس المنع   الح معلو  

 ةضو اللجنة  المهنسر مهنس تليما  األذ  

 ةضو اللجنة  األتتاذ أنس خالس كي  ةثما  

 مراقب ةضو  األتتاذ مهنس ةبس ال نش العيا  

 ةضو اللجنة  الكيميائش رغرس غازي كف ال زال 

 نةمقرر اللج            األتتاذ نزار ةزت الحلبش 
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 :لجنة التسقرق والمؤلتة ما السادة  -

 رئيس اللجنة          لسكتور محمس حسا العسرري ا

 اللجنة ةضو                المهنسر محمس أمرا قنسقجش

 ةضو اللجنة          غالب مواد  نشاألتتاذ ةبس ال 

 مقرر اللجنة  ةبس ال نش العيا   األتتاذ مهنس

 :األوراق المالية المصسرة -

 فقااه خمسااة ةشاار ملرااو  تااه  وتاا  تتصاارل نساابة   ( 15.000.000)  لااع ةااسد األتااه  المصااسرة   

 ى نهاياة مساهمة أةضاء مجلس اإلدارة د وال توماس أي تملال لعنا ار اإلدارة التنتر ياة والمطلعارا حتا  

 .2021ةام   
 

 نتائت التقري  السنوي للرقابة الساخلية: -

 قابة الساخلية مرسة.كاني نتائت التقري  السنوي للر     
 

 :تقرير مسقق الحسابات  -

 للشركة دو  أية تحتظات. 2021 سر تقرير مسقق الحسابات باةتماد النتائت النهائية لعام     
 

 :2022الموازنة التقسيرية لعام    -

 )حااااااااوالش  2021 لاااااااع إمماااااااالش اإليااااااارادات المتوقعاااااااة بمومااااااااب الموازناااااااة التقسيرياااااااة لعاااااااام     

مااا قيمااة السااه   (%560) د وقااسرت األرباااح المتوقعااة بحااوالش لراارة تااورية( 73.309.842.000

 .طا زيوت وتمو   8.800ما خ ل إنتاج الواحس 
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 :مةاالخات -

م ةلاااى الااارغ  ماااا انتشاااار فرااارور كوروناااا وارتتااااع أتاااعار الماااواد الخاااا طاةي الشاااركة الثبااااتتاتااا -

حرا   وقاس حققاي الشاركة قتازة نومياة ماا ا دتمار  هاا تاوريواألزماة العاماة التاش ياة المستوردة والمحل

 األرباح والمبيعات.

متا  اةاش لماا قسبالشكر والتقسير للهرئة العربية ل تاتثمار واإلنمااء الزر  مجلس اإلدارةيتقسم  الختام وفش

ا كما   وتقسم  ما دة  ومؤازرة مستمريا كا  لهماا أببار األثار فاش و اول الشاركة إلاى ماا و الي إليا

ه  بالشااكر الجزياال للسااادة رلتاااء الااسوائر الحكوميااة وموظترهااا ةلااى مختلااف مسااتوياتيتقااسم المجلااس و 

 لجهوده  المشكورة د ولما يقسمون  ما ةو  ومساةسة للشركة .

ا وةماال ويتقسم المجلس ك لل بالشكر والتقسير لجميا العاملرا فش الشركة ما إدارة ومهنستارا وفنرار 

 طر العربش السوري المزيس ما التقسم واالزدهار.ويتمنى للشركة اتتمرار النجاح د وللق

 مجلس اإلدارة   
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 الشركة: عن معلومات .1
 

، 03/07/1995بتااريخ الشركة األهلية للزيوت النباتية بحماة هي شركة مساهمة مغفلة تأسست  -
وغايتهاااا إقاماااة مشاااروع إلنتااااج الزياااوت النباتياااة والسااامن النبااااتي وماااا يااارتب  بهاااذه الصاااناعة مااان 

 صناعات تتفرع عنها أو تكملها.
( سااهم، جميااع األسااهم 15,000,000( مليااار لياارة سااورية، عاادد أسااهمها )1.5رأساامال الشااركة ) -

 ( مساهمًا. 3,631حاليًا ) مباعة، وعدد المساهمين
تساهم الهيئة العربياة لالساتثمار واإلنمااء الزراعاي وهاي إحادى المؤسساات المنبثقاة عان منظماات  -

%( مان أساهم الشاركة علاى 60%( مان رأسامال الشاركة، ويتاوزع )40العمل العربي المشترك با )
 ( مساهمًا جميعهم من صاغار المسااهمين حياث ال تتجااوز مسااهمة الغالبياة العظماى3,630  )

 ( سهم.500منهم الا )
( عااااااماًل جمااااايعهم مساااااجلون فاااااي التأميناااااات 226يبلااااا  عااااادد العااااااملين فاااااي الشاااااركة حاااااوالي ) -

 االجتماعية.
 يتكون مجلس إدارة الشركة من السادة: -

 الجهة التي يمثلها الصفة االسم الرقم
نسبة 
 الملكية

1 
الدكتور حممد بن حسن 

 العسريي
 رئيس جملس اإلدارة

 مناءاإللالستثمار واهليئة العربية 

 الزراعي
40 % 

2 
الدكتور بديع برهان 

 الدروبي

نائب رئيس جملس 

 اإلدارة

 مستقل
0.33 % 

3 
املهندس :حممد أمني 

 قندقجي
 عضو  مفوض أول

 مستقل
0.33 % 

 عضو مفوض ثاني داألستاذ :عبد الغين جوا 4
 مستقل

0.74 % 

 مستقل عضو كلوعاألستاذ : عبد املنعم ج 5
0.50 % 

 المهندس مهند سليمان األذن.هو مدير عام الشركة  -
 الطاقة اإلنتاجية: -

 ( :ألف طن.30سمن نباتي ) 
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 ( أالف طن.10( بطاقة )زيت نباتي: )دوار الشمس + القطن 
  زغااب بااذر القطاان )لناات(: الطاقااة اإلنتاجيااة  –قشاارة بااذور القطاان  –كساابة بااذر القطاان

( ألف طن بذر قطن، لكان الكمياات المساتلمة 50للمصنع مبنية على استقبال وعصر )
 سنويًا من بذر القطن تقل عن ربع هذه الكمية.

  المزرعااة  –رغااد  –تنااتج الشااركة حاليااًا سااتة أنااواع ماان الساامون النباتيااة هااي )الفاااخر– 
 لية(، وتختلف مكوناتها من نوع إلى أخر.ماسة األه –الزهور  –لجين 

 وزيت القطن وزيت الدورا اللذين تنتجهما الشركة تباع بأحد األسماء الستة المذكورة.
 نظام الجودة: -

 مانح اساتمرار وقارر الشاركة لادى التدقيق عملية ISO9001 الجودة إدارة نظام تدقيق فريق أنهى
 .2023 عام لغاية الجودة شهادة

 تواجهها الشركة:المصاعب التي  -
 الصارف ساعر بتقلاب يتعلاق فيماا االقتصاادية وتبعاتهاا الحبيب القطر يواجهها التي العامةاألزمة 
 شاركة،لل اإلنتاجياة الطاقة كامل استثمار وعدم ،األولية المواد واستجرار والنقل االستيراد وصعوبة
 .األجنبي القطع من الشركة احتياجات لكافة المركزي  المصرف تغطية لعدم باإلضافة

 أداء الشركة: -
طاان ماان مختلااف أنااواع  /6,370 /طاان منهااا  /6,810/كميااة 2021عااام أنتجاات الشااركة خااالل 

            بمقاااااادار انخفضاااااات، ويكااااااون إنتاااااااج الشااااااركة قااااااد  زياااااات دوار طاااااان /440وكميااااااة /الساااااامون، 
 .2020مقارنة مع عام ( 3.7% )

 :2021و 2020  الجدول التالي يبين كميات اإلنتاج خالل عامي 
 

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان م

 7,072 6,370 سمون / طن 1

 - 440 زيوت / طن 2

 7,072 6,810 المجموع 

صااعوبة عمليااات اسااتيراد زياات الاادوار وفااق يعااود إلااى  2021عااام إنتاااج الزياات فااي  ضااعفإن 
عملياة االساتيراد، وتقاوم سياسات الشركة المتبعة من حياث ضامان حقاوق الشاركة فاي حاال فشال 
 الشركة حاليًا على فتح منافذ جديدة الستيراد كميات جيدة من هذه الزيوت.
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 كمية اإلنتاج المباع: -
طان مان مختلاف  /5,984/ طان منهاا /,2021/6,424بلغت كمياة اإلنتااج المبااع خاالل عاام 

مقارنااة مااع  (%(6.45 بمقاادار انخفضااتذلك باا، و طاان زياات دوار /440وكميااة / أنااواع الساامون 
 .2020عام 

 :2021و  2020وفي الجدول التالي نبين كميات اإلنتاج المباع خالل عامي 
 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان م

 6,867 5,984 سمون / طن 1

 - 440 زيوت / طن 2

 6,867 6,424 المجموع 

 
 :والسياسات المحاسبية الهامة إعداد البيانات المالية أسس .2
 إعداد البيانات المالية:أسس  -1-2

 .للشركة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير تم إعداد البيانات المالية .1-1-2
 أساس القياس: .2-1-2

 .تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية -
 العملة الوظيفية وعملة عرض البيانات المالية: .3-1-2

 السورية وهي العملة الوظيفية للشركة.تم إعداد وعرض البيانات المالية بالليرة  -
 استخدام التقديرات المحاسبية: .4-1-2

ية المال يتطلب إعداد البيانات المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير
وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبال  

 .تفقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرا األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر، كما يتم إدراج 
ي و فأالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات 

 .أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك
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 السياسات المحاسبية الهامة: -2-2

 :للشركة البيانات الماليةعند إعداد إن السياسات المحاسبية المشار إليها أدناه تم تطبيقها 
 اإلعتراف باإليراد: .1-2-2

العقود مع  / "اإليرادات من 15تلتزم الشركة بتطبيق معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم / 
محل كل  المعيار ، وقد حل2018أصبح نافذ التطبيق في بداية عام  15إن المعيار  العمالء.

 "عقود اإلنشاءات". 11"اإليراد" ومعيار المحاسبة الدولي  18من معيار المحاسبة الدولي 
 وضع إطار شامل لتحديد اإلعتراف باإليراد وحجمه وتوقيته.قد  15 إن المعيار 

فيه  ها حقلكون يتم االعتراف باإليراد ليعكس المبل  الذي تتوقع المنشأة أن ي لهذا المعياروفقًا و 
وذلك وفق خمس خطوات محددة يجب أن تلتزم بها  مقابل السلع أو الخدمات المقدمة للزبائن

 .الشركة
 المعامالت بالعملة األجنبية: .2-2-2

ي ئدة فيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية وفقًا ألسعار الصرف السا
ت ألصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالتواريخ المعامالت. ويتم إعادة ترجمة ا

 اريخ.األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية وفقًا ألسعار الصرف السائدة في ذلك الت
صل قيمة األوتتمثل أرباح وخسائر العمالت األجنبية الخاصة بالبنود النقدية بالفرق ما بين 

لمحولة اقيمة األصل وبين نهاية الفترة، العملة الوظيفية في  المقيدة بالدفاتر المحاسبية بحسب
 .الفترةوفقًا ألسعار الصرف السائد في نهاية 

م تي يتتتم إعادة تحويل األصول وااللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية بالعمالت األجنبية، وال
قدية لطبيعة غير النويتم تحويل البنود ذات ا إلى الليرة السورية،  قياسها بالقيمة العادلة

يخ ي تار بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية وفقًا ألسعار الصرف السائدة ف
من المعاملة. هذا ويتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل ض

 األرباح أو الخسائر.
 بيان التدفقات النقدية: .3-2-2

و ربح أير المباشرة عند إعداد التدفقات النقدية حيث يتم تسوية صافي التتبع الشركة الطريقة غ
 الخسارة مع صافي األصول من أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل.
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 األدوات المالية: .4-2-2

 األصول المالية من غير المشتقات المالية  .4.1-2-2
أ ي تنشالتاريخ الذ تقوم الشركة باالعتراف بصورة مبدئية بالقروض والذمم المدينة والودائع في

يمة فيه، ويتم االعتراف مبدئيًا باألصول المالية األخرى )بما في ذلك األصول المصنفة بالق
شركة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر( بتاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح فيه ال

 طرفًا في أحكام تعاقدية خاصة باألداة المعينة.
حصول عتراف باألصول المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الخاصة بتقوم الشركة بإيقاف اال

اطر الشركة على تدفقات نقدية من تلك األصول المالية من خالل معاملة يتم بموجبها نقل المخ
 وامتيازات ملكية األصول المالية بصورة فعلية. يتم االعتراف بأية حقوق تنشأ في األصول

 ظ بها الشركة كأصول وااللتزامات منفصلة.المالية المنقولة أو تحتف
ما، تتم مقاصة األصول وااللتزامات المالية ويتم عرضها بالصافي في بيان المركز المالي عند
 تسويةلوفق  عندما، يكون للشركة حق قابل للتنفيذ قانونًا بمقاصة المبال  ويكون لديها النية 

 صول وتسوية االلتزامات بشكل متزامن.المعامالت على أساس صافي المبل  أو لتحصيل األ
 تقوم الشركة بتصنيف األصول المالية من غير المشتقات المالية في الفئات التالية:

 القروض والذمم المالية:
غير و مثل القروض والذمم المالية أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتجديد ت

يف ك األصول مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا التكالمدرجة في سوق نش . ويتم االعتراف بتل
ينة المد المنسوبة مباشرة للمعاملة. الحقًا لالعتراف المبدئي، يتم قياس القروض والذمم المالية

 قيمة.ة، ناقصًا خسائر انخفاض الالفعالبالتكلفة التاريخية المطفأة باستخدام طريقة الفائدة 
 ،عدا النقدية في الصندوق(، عمالءنقد ومعادالت النقد ) تشمل القروض والذمم المدينة على

 (.مدينون وأرصدة مدينة أخرى )عدا المصروفات والعموالت المدفوعة مقدماً 
 النقد ومعادالت النقد:

ق والودائع ذات تاريخ استحقا مصارفيتمثل النقد ومعادالت النقد في النقدية بالصندوق وال
 أصلي مدته ثالثة أشهر أو أقل.

 :األصول المالية األخرى 



 األهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماةالشركة 

 الختامية اإليضاحات حول البيانات المالية

 2021كانون األول   31

19 
 

عدل ميتم قياس األصول المالية من غير المشتقات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام 
 الفائدة ناقصًا أيه خسائر في انخفاض القيمة.

كة يتم إيقاف االعتراف باألصول المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الخاصة بحصول الشر 
رف األصول المالية أو عندما تقوم الشركة بنقل األصول المالية إلى طعلى تدفقات نقدية من 

 آخر دون االحتفاظ بالهيمنة أو كافة مخاطر وامتيازات األصول بصورة فعلية.
 االلتزامات المالية من غير المشتقات: .4.2-2-2

عقد  بالتعترف الشركة بااللتزامات المالية في تاريخ المعاملة حينما تصبح الشركة طرفًا ملتزماً 
نتهي تى أو ويتم استبعاد االلتزام المالي عندما تتحلل الشركة من التزامها التعاقدي أو عندما يلغ

 فترة االلتزام.
لشركة بيان المالي بالقيمة الصافية فق  عندما تكون لالتدرج األصول وااللتزامات المالية في 

يق النية على التسوية أو تحقالحق القانوني لتسوية األرصدة بالقيمة الصافية وكذلك تنعقد 
 األصل وتسوية االلتزام في آن واحد.

وي تتكون االلتزامات المالية للشركة من دائنون وذمم دائنة أخرى، والمستحق إلى األطراف ذ
رتبطة ليف مالعالقة ويتم االعتراف المبدئي بهذه االلتزامات بالقيمة العادلة باإلضافة إلى أي تكا

ة لمطفأحقًا وبعد االعتراف المبدئي يتم قياس االلتزام المالي بالتكلفة اإلتمام المعاملة. ال
 باستخدام طريقة القيمة معدل الفائدة الفعال.

 رأس المال: .5-2-2
 يتم تبويب األسهم العادية ضمن مكونات حقوق الملكية ويتم خصم أية تكاليف إصدار لألسهم

 العادية من حقوق الملكية في تاريخ البيانات المالية.
 :والمباني )األصول الثابتة( الممتلكات والمعدات .6-2-2

 االعتراف والقياس: .6.1-2-2
 .نخفاض القيمةالك وخسائر اتبالتكلفة ناقصًا مجمع اإله والمعداتتقاس بنود الممتلكات 

 تكلفةكما تتضمن ال ،نسوبة بصفة مباشرة القتناء األصلتتضمن الممتلكات والمعدات التكلفة الم
 لجعل المكونة داخليًا تكلفة المواد والعمالة المباشرة ناقصًا أية تكاليف تنسب بصفة مباشرة

دة األصول في حالة عاملة في الغرض المتوقع منها، وكذلك تكاليف تفكيك وإزالة البنود وإعا
شكل توالتي  ة المشترا  الموضع الكائنة عليه وتكاليف االقتراض المرسملة. تتم رسملة البرمجيات

 وظيفة ال تتجزأ من المعدات ذات العالقة بها كجزء من تلك المعدات.
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ة مستقل أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود والمعداتعندما يكون ألجزاء الممتلكات 
 )مكونات الرئيسية( للعقار واآلالت والمعدات.
بنود الدخل الشامل اآلخر وعرضه في احتياطي يتم االعتراف بأي فائص إعادة التقويم ضمن 

ف به إعادة التقييم باستثناء المبل  الذي يعكس به النقص من إعادة تقييم نفس األصول المعتر 
عجز يق السابقًا في بيان الدخل، ففي هذه الحالة يتم االعتراف بالزيادة في بيان الدخل. يتم تحق

س ء أي عجز يعوض بصورة مباشرة زيادة سابقة لنفمن إعادة التقييم في بيان الدخل، باستثنا
 األصول حيث يتم مقاصته مباشرة مقابل الفائض في احتياطي إعادة التقييم.

 يتم نزع االعتراف عن بند الممتلكات والمصانع والمعدات عند استبعاده أو عندما يكون من
 يتم تحديد مكاسب أو المتوقع عدم الحصول على منافع اقتصادية من استخدامه أو استبعاده.

خسائر استبعاد الممتلكات والمصانع والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي في االيرادات 
ي فل المعاد تقييمها يتم تحويل المبال  المضمنة و األخرى في الدخل الشامل. وعند بيع األص

 فائض إعادة التقييم إلى األرباح المرحلة.
ال  ييمهايكفي للتأكد من أن القيمة العادلة لألصول المعاد تق تجري التقييمات بصورة متكررة بما
 تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية.

 التكاليف الالحقة: .6.2-2-2
لك ية لذيتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد بنود الممتلكات والمصانع والمعدات في القيمة الدفتر 

ن البند لو كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مضمنة في ذلك البند للشركة وم
. دلستبالممكن قياس تكلفته بصورة موثوق بها. يتم نزع االعتراف عن القيمة الدفترية للجزء الم

 كبدها.توالمصانع والمعدات في بيان الدخل عند  للممتلكاتيتم االعتراف بتكلفة الخدمة اليومية 
 الك:تهإلا .6.3-2-2

 الك وهو تكلفة األصل أو مبل  آخر تستبدل بهتلإله ةالك على المبال  القابلتيحتسب اإله
 التكلفة ناقصًا قيمته الباقية.

ة في بيان الدخل بطريقة القس  الثابت على مدى األعمار اإلنتاجي الكتيتم االعتراف باإله
المقدرة لكل بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات حيث أن ذلك يعكس بصورة مقاربة 

ب الك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في بند األصل. ال يحتستالنم  المتوقع إله
 :الحالية وفترات المقارنة كما يلي للفترة ك المستخدمةنسب اإلهتالالك على األراضي. تإه
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 نسب اإلهتالك السنوية نوع األصل
%2.5 مباني وإنشاءات ومرافق  

 5% آالت وتجهيزات
%5 وسائل النقل واالنتقال  
%15 عدد وأدوات وقوالب  

%10 أثاث ومفروشات ومكاتب  
 

جراء يتم إمالية و  فترة، األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في نهاية كل الكتيتم مراجعة طرق اإله
 .إذا كان مناسباً  –سويات عليها ت

 األصول غير الملموسة .7-2-2
ا يتم إثبات تكلفة الحصول على برامج الحاسب اآللي بالشركة كأصول غير ملموسة ويتم إطفاءه

 بتداء  ابأربع سنوات على مدى العمر المقدر لالستفادة من هذه البرامج والذي قدرته إدارة الشركة 
رة ساويتم تحميل مصروفات اإلطفاء على بيان الربح أو الخمن تاريخ االستفادة من هذا األصل، 

 والدخل الشامل اآلخر وفقًا لطريقة القس  الثابت.
 المخزون  .8-2-2

حقق بلة للتعلى أساس التكلفة أو صافي القيمة القاالمواد األولية واإلنتاج التام يتم تقييم مخزون 
، المتوس  المرجحعلى أساس طريقة  تحديد كلفة المنصرف من المخزون  أيهما أقل، ويتم

ل جلب والتكاليف األخرى المتكبدة في سبي التصنيعوتتضمن التكلفة كافة تكاليف الشراء وتكاليف 
المخزون ووضعه في حالته ومكانه الحاليين. تتمثل صافي القيمة القابلة للتحقق في السعر 

 المقدر للبيع مطروحًا منه التكاليف المقدرة إلتمام عملية البيع.
 ل االنخفاض في قيمة األصو  .9-2-2

 األصول المالية من غير المشتقات  .9.1-2-2
ل ك دلييتم تقييم األصول المالية من غير المشتقات في تاريخ التقرير لتحديد فيما إذا كان هنا

 موضوعي حول االنخفاض في قيمتها.
يعتبر وجود دليل موضوعي حول االنخفاض في قيمة األصول المالية من غير المشتقات عند 

 ل.سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من تلك األصو  وجود حدث أو أكثر له أثر
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رق يحتسب االنخفاض في األصول المالية من غير المشتقات الظاهرة بالقيمة المطفأة بأخذ الف
ائدة ر الفبين قيمتها المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسع

 األصلي الفعال.
ير غاختبار األصول المالية غير المشتقات الهامة على أساس إفرادي، ويتم تقييم األصول يتم 

 إجمالي. س خصائص مخاطر االئتمان على أساسالمشتقات المتبقية والتي تشترك بنف
 يتم تحميل األرباح والخسائر بكافة خسائر االنخفاض في القيمة.

ح المشتقات، والتي سبق تخفيضها في األربا يتم االعتراف بالزيادة في قيمة األصول من غير
 أو الخسائر إذا كانت الزيادة متعلقة بحدث ظهر بعد االعتراف باالنخفاض في قيمة األصل،

 ياسهايتم إدراج الزيادة في قيمة األصل بالنسبة لأًلصول المالية من غير المشتقات التي تم ق
 .والخسائربالتكلفة المطفأة في األرباح 

 ر المالية:األصول غي .9.2-2-2
ؤشر كل تقرير لتحديد فيما إذا كان هناك م صول غير المالية في تاريخيتم مراجعة القيمة لأل

حول االنخفاض، وفي حال وجود مؤشر على االنخفاض يتم تقدير المبل  الممكن استرداده من 
 تلك األصول.

صم خدامية عن طريق القيمة االستردادية لألصل أو وحدة توليد النقدية تتمثل في قيمة االستخ
قبل  التدفقات النقدية المالية المستقبلية المتوقعة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم
 ل.الضريبة يعكس التقديرات الحالية بسعر السوق لوحدة النقد والمخاطر المتعلقة بهذا األص

غر مجموعة األصول في أص عولغرض القيام باختبار االنخفاض في قيمة األصول، يتم تجمي
 من األصول التي يتم من خاللها توليد تدفقات نقدية من االستعمال االعتيادي والتي تكون 

 )وحدة توليد النقدية(. مستقلة بشكل ملحوظ عن باقي األصول أو مجموعات األصول األخرى 
ة يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في حال زيادة القيمة الدفترية لأًلصل أو وحد

ن ي بياالنقدية عن القيمة االستردادية المقدرة لألصل، يتم إدراج خسائر االنخفاض في القيمة ف
 ند المصروفات اإلدارية.بالدخل ضمن 

 مخصصات:ال .10-2-2
، سواء كانت قانونية أو على أساس والمتوقعة يتم تكون مخصصات لاللتزامات القائمة

موضوعي بحكم التطبيق العملي وذلك عن أحداث تمت في الماضي، من المرجح تدفق خارجي 
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، أو عن أحداث يتوقع IAS37وذلك بما يتوافق مع معيار المحاسبة الدولي  عمستقبلي لمناف
 IFRS9حدوثها في الفترات القادمة وذلك بما يتوافق مع معيار إعداد التقارير المالية الدولية 

ركة اقتصادية لتسوية هذه االلتزامات ويتم ذلك في ضوء الدراسات التفصيلية التي تجريها الش
 لتقدير مبل  االلتزام.

 الممتلكات والمعدات والمبانيإيراد بيع  .11-2-2
قاق ( على أساس االستحاألصول الثابتة) األصول الرأسماليةاالعتراف باإليرادات من بيع  يتم

 عندما تتوفر الشروط التالية:
 توقيع العقود وإتمام عملية البيع. -
 الذمم المدينة الناشئة عن عملية البيع ال تخضع ألية أحداث مستقبلية. -
ذات  العادية الخاصة بالملكية في معاملة إن الشركة قد حولت للمشتري كافة المنافع والمخاطر -

 .األصل الثابتطبيعة بيع وليس لها ارتباط مستمر وجوهري بطبيعة 
 كلية.قد الإّن العمل الواجب إكماله إما يمكن قياسه بسهولة أو ليس جوهريًا فيما يتعلق بقيمة الع -

 تكلفة االقتراض .12-2-2
ل القتناء أو تشييد أو انتاج أصل مؤهتقوم الشركة برسملة تكاليف االقتراض بصورة مباشرة 

 كجزء من تكلفة ذلك األصل بغرض تحديد الفائدة المتاحة للرسملة.
يراد استثمارات عن استثمار مؤقت لتلك إبأي يتم تخفيض التكاليف المتعلقة بتلك القروض 

القروض، تتوقف عملية رسملة تكاليف القروض عندما يصبح األصل جاهز لالستخدام 
 . تقيد كافة الفوائد األخرى في بيان الربح أو الخسارة.المستهدف

 الضرائب: .13-2-2
طبقًا للقوانين واللوائح السارية  –إن وجدت  –تحسب الضرائب المستحقة على الشركة 

ة ضريبيوالتعديالت التي تمت عليها في الجمهورية العربية السورية، ونظرا  لطبيعة المحاسبة ال
بشأن الضرائب المؤجلة بمعيار المحاسبة الدولي عن الضرائب في سورية فإن تطبيق ما ورد 

على الدخل ال ينشأ عنه التزامات ضريبية مؤجلة. وفي حال نشأة أصول ضريبية مؤجلة عن 
ول تطبيق المعيار فإن هذه األصول ال تدرج إال عندما تكون هناك مؤشرات كافية أن هذه األص

 سيتم تحققها في المستقبل المنظور.
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 نهاية الخدمة: يضاتتعو  .14-2-2
ب د حساتقوم الشركة بااللتزام بقانون العمل والقوانين المطبقة في الجمهورية العربية السورية عن

مستحقات موظفي الشركة من تعويضات نهاية الخدمة، ويتم تشكيل مخصص لتعويضات نهاية 
 الخدمة بشكل كامل.

 :التمويل دخل ومصاريف .15-2-2
جل(، الدائنة على األموال المستثمرة )متضمنة الودائع قصيرة األيتكون دخل التمويل من الفوائد 

 لفعال.ئدة اويتم االعتراف بالفوائد الدائنة في األرباح أو الخسائر عند استحقاقها باستخدام سعر الفا
تتكون مصاريف التمويل من الفوائد المدينة على االقتراض والسحب على المكشوف والتسهيالت 

و أنشاء العتراف بتكاليف االقتراض التي ال تكون منسوبة مباشرة إلى اقتناء أو إاالئتمانية. يتم ا
 إنتاج األصل المؤهل. 

 :التغيرات في السياسات المحاسبية -3-2
في تطبيق السياسات  –وبشكل متسق  –باستثناء التغييرات الواردة أدناه، قامت إدارة الشركة 

 رات المعروضة في هذه البيانات المالية.لجميع الفق /3المحاسبية المذكورة في الفقرة /
بيق كتاريخ التط 1/1/2021قامت الشركة بتطبيق تعديالت المعايير والتفسيرات الجديدة التالية في 

 األولي:
  ( والخاص باألدوات المالية9رقم )المعيار الدولي للتقارير المالية 

الية جديدة لتصنيف وقياس األصول الم( على طريقة 9يحتوي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 والتي تعكس نموذج األعمال والذي يتم من خالله إدارة األصول وخصائص تدفقاتها النقدية. كما
 ة وتلكيحتوي المعيار على ثالثة مجموعات رئيسية لألصول المالية وهي تلك المقاسة بالتكلفة المطفأ

ي هذا األخر أو من خالل األرباح أو الخسائر ويلغ المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
خ ( حول األصول المالية المحتفظ بها لتاري36المعيار ما جاء في معيار المحاسبة الدولي رقم )

 االستحقاق وكذلك القروض والذمم المدينة والموجودات المالية المتوفرة للبيع.

 اإليجار عقود - 16 رقم الدولي المالية التقارير معيار 
 معيار محل حل والذي 2016 الثاني كانون  في 16 رقم الدولي المالية التقارير معيار اصدار تم

 تحديد 4 رقم الدولية المالية التقارير تفسيرات لجنة وتفسير اإليجار، عقود 17 رقم الدولي المحاسبة
 التشغيلي اإليجار 15 رقم المعايير تفسيرات لجنة تفسير ايجار، عقد تتضمن االتفاقية كانت إذا فيما
 الشكل على تنطوي  التي العمليات جوهر تقييم 27 رقم المعايير تفسيرات لجنة وتفسير الحوافز، –
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 والقياس االعتراف مبادئ يحدد 16 رقم الدولية المالية التقارير معيار إن. اإليجار لعقد القانوني
 جميع عن بالمحاسبة يقوموا أن المستأجرين من ويتطلب االيجار، بعقود الخاص واإلفصاح والعرض
 اإليجار عقود عن للمحاسبة  مشابه بشكل المالي المركز بيان ضمن موحد نموذج وفق االيجار عقود

 باستخدام االيجار عقود كافة بتصنيف المؤجر يستمر .17 رقم الدولي المحاسبة معيار وفق التمويلية
: االيجار من نوعين بين والتمييز 17 رقم الدولي المحاسبة معيار في المتبع التصنيف مبدأ نفس

 القيام والمستأجر المؤجر ًمن أيضا 16 رقم الدولي المالية التقارير معيار يتطلب. والتشغيلي التمويلي
 .17 رقم الدولي المحاسبة معيار يتطلبه مما أكثر بإفصاحات

 خلالد ضريبة معامالت بشأن التأكد عدم - 23 رقم الدولية المعايير لجنة تفسير 
 روالخسائ الضريبية والقواعد( الضريبية الخسارة) للضريبة الخاضع الربح تحديد التفسير يتناول

 يكون  عندما الضريبة، ومعدالت المستخدمة غير الضريبية واالئتمانات المستخدمة غير الضريبية
 رالتفسي هذا يأخذ. 12 الدولي المحاسبة معيار بموجب الدخل ضريبة معامالت بشأن تأكد عدم هناك
 :االعتبار بعين التالية النقاط
 بأخذها تقوم التي واالفتراضات. إجمالي بشكل الضريبية المعامالت في النظر ينبغي كان إذا ما

 ائروالخس الضريبية والقواعد( الضريبية الخسارة) للضريبة الخاضع الربح تحديد الضريبية السلطات
 ييراتالتغ وتأثير. الضريبة ومعدالت المستخدمة غير الضريبية واالئتمانات المستخدمة غير الضريبية

 والظروف الواقع في تطرأ التي

 التالية المعايير على التعديالت: 
 المنشأة تحصل عندما أنه التعديالت توضح: األعمال اندماج – 3 المالية للتقارير الدولي المعيار
 .العمل هذا في السابقة حصصها قياس تعيد فإنها مشترك، تجاري  نشاط على السيطرة على

 أنه التعديالت وضحت: المشتركة الترتيبات ذات االستثمارات - 11 المالية للتقارير الدولي المعيار
 قياس تعيد ال المنشأة فإن ،مشترك تجاري  نشاط على مشتركة سيطرة على المنشأة تحصل عندما

 .التجاري  النشاط هذا في السابقة حصصها
 في الواردة المتطلبات أن التعديالت توضح:  الدخل ضرائب – 12 رقم الدولي المحاسبي المعيار
 رافاالعت يتم عندما األسهم أرباح على الدخل ضريبة على المترتبة باآلثار االعتراف) B52 الفقرة

 لىع الدخل ضريبة تبعات جميع على تنطبق( للتوزيع قابلة أرباح ولدت التي األحداث أو بالمعامالت
 يكون  يالت المواقف مع فق  تتعامل التي 52A الفقرة عن بعيًدا الفقرة نقل طريق عن األرباح توزيعات

 .الموزعة وغير الموزعة لألرباح مختلفة ضريبية معدالت هناك فيها
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 اقتراض أي لظ إذا أنه التعديالت توضح :االقتراض تكاليف – 23 رقم الدولي المحاسبي المعيار
 اضاالقتر  يصبح البيع، أو المقصود لالستخدام جاهًزا الصلة ذي األصل يكون  أن بعد مستحًقا محدد
 .العامة القروض على الرسملة معدل حساب عند عموًما المنشأة تقترضها التي األموال من جزًءا

 التعديالت وضحت: والزميلة المشتركة المشاريع في االستثمارات -28 رقم الدولي المحاسبي المعيار
 في األجل طويلة المالية األدوات على 9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار تطبق المنشأة أن

 مشتركة شركة أو زميلة شركة في االستثمار صافي من جزًءا تشكل مشترك مشروع أو زميلة شركة
 .عليها الملكية حقوق  طريقة تطبيق يتم ال ولكن

 الدولية الصادرة والتي لم تطبق بعد:المعايير 
 المعدلةو  الجديدة (IFRIC) الدولية المعايير لجنة وتفسيرات (IFRS) الدولية المالية التقارير معايير
 :بعد المفعول سارية وغير
 التأمين عقود"– 17 رقم الدولي المالية التقارير معيار" 
 المنشأة طبيعة عن النظر وبغض التأمين عقود نواعأ جميع على الدولي المعيار هذا تطبيق يتم

 .التقديرية المشاركة ميزات مع مالية وأدوات محدد تامين ومع العقود، لهذه المصدرة
 فائدة أكثر نحو على التأمين لعقود محاسبي نموذج تأمين إلى رئيسي بشكل المعيار هذا ويهدف
 جدولة على تقوم والتي 4 المالي التقرير معيار متطلبات خالف وعلى عليهم، للمؤمن وثبات

 والذي التامين، لعقود شامالً  نموذجاً  يقدم 17 المعيار فإن السابقة، المحلية المحاسبية الممارسات
 .الصلة ذات المحاسبية النواحي كل يغطي
 انيالث كانون  1 بعد أو في تبدأ التي المالي التقرير للفترات المفعول ساري  المعيار هذا ويعتبر
 طبقت قد المنشأة كانت حال في المبكر بالتطبيق يسمح كما مقارنة معلومات فيه ويطلب ،2021
 .معيارال هذا تطبيق تاريخ نفس في 9 ورقم 15 رقم المالية التقارير معايير بتطبيق ستقوم أو مسبقاً 
 األعمال اندماج – 3 رقم الدولي المالية التقارير معيار على التعديالت 

 :هي التعديالت وهذه التجاري، النشاط مفهوم في تعديالت
  يتضمن أن ينبغي واألصول، األنشطة من مجموعة على يحتوي  تجاري  النشاط أن توضح يتم حتى
 .مخرجات إنشاء على القدرة في كبير بشكل مًعا تسهمان جوهرية وعملية مدخالت أدنى كحد

 الءللعم المقدمة والخدمات السلع على التركيز خالل من والمخرجات التجارية األنشطة تعريف تضييق
 .التكاليف خفض على القدرة إلى اإلشارة وإزالة
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 تم قد جوهرية عملية كانت إذا ما تقييم على الشركات لمساعدة توضيحية وأمثلة إرشادات إضافة
 .عليها الحصول

 ةمفقود عمليات أو مدخالت أي استبدال على قادرين السوق  في المشاركون  كان إذا ما تقييم إزالة
 .المخرجات إنتاج ومواصلة
 واألنشطة األنشطة مجموعة كانت إذا لما مبس  تقييم بإجراء يسمح اختياري  تركيز اختبار إضافة
 .التجارية األعمال من ليست عليها الحصول تم التي
 السنوية غاإلبال فترة بداية بعد أو في عليها االستحواذ تاريخ يكون  التي األعمال على التعديالت تطبق
 2021 الثاني كانون  1 بعد أو في تبدأ التي األولى
 8 رقم دوليال المحاسبة والمعيار( المالية القوائم عرض) 1 رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت 

 ) واألخطاء التقديرات في والتغييرات المحاسبية السياسات)
 اإلطار في المستخدم التعريف ومواءمة" النسبية األهمية -الجوهري " مفهوم على طرأ عديلتال

 بعد أو في أتبد التي األولى السنوية اإلبالغ فترة بداية بعد أو في التعديل يطبق .والمعايير المفاهيمي
 .2021 الثاني كانون  1

ر لتقارياإن إدارة الشركة األهلية للزيوت تؤكد بأنها سوف تلتزم بأية متطلبات يفرضها معايير إعداد 
كة اط الشر الدولية. هذا وال يتوقع أن يؤثر تطبيق المعايير الدولية الصادرة وغير النافذة نشالمالية 

 األهلية التشغيلي.
 :صافي الموجودات الثابتة .3

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 1,567,403,395 1,579,866,295 الموجودات الثابتة في بداية الفترةإجمالي 

 12,462,900 249,572,100 اإلضافات على الموجودات الثابتة يضاف:

 - - قيمة الموجودات الثابتة المباعة يطرح:

 1,627,530 1,627,530 صافي القيمة الدفترية للسيارات المسروقة: يضاف

 (1,627,530) (1,627,530) : مخصص السيارات المسروقةيطرح

 (1,231,538,368)  (1,278,415,949) : مخصص اهتالك الموجودات الثابتةيطرح

 348,327,927 551,022,446 المجموع
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 آلالتا – والمرافااق واإلنشاااءات المباااني – األراضاايإن االصااول الثابتااة فااي الشااركة تتكااون ماان ) -
 والتجهيازات والمفروشاات األثااث – والقوالاب واألدوات العدد – االنتقالو  النقل وسائل – والتجهيزات
 (.المكتبية

 تستخدم الشركة طريقة القس  الثابت في إثبات اهتالك األصول الثابتة. -
ونتيجااة الظااروف األمنيااة فااي الاابالد تعرضاات الشااركة  2014و  2013و  2012خااالل الساانوات  -

 لسرقة بعض سياراتها ووسائل النقل وهي على الشكل التالي:

 صافي القيمة الدفترية مجمع األهتالك القيمة الدفترية البيان

 1,627,530 (5,473,619) 7,101,149 سيارتين وتركس فولفو

 1,627,530 (5,473,619) 7,101,149 المجموع

 
قامااات الشاااركة باااإبالغ الجهاااات الرسااامية بالسااارقات وتااام تنظااايم محضااار ضاااب  لكااال سااايارة لااادى  -

عن كل ما ينتج عان هاذه السايارات بعاد تااريخ ضاب  الجهات المختصة وإخالء مسؤولية الشركة 
ي الشرطة وتعميم أرقام اللوحات على جميع المخافر والنقاط الحدودية وتوكيل مكتب محاماة لتاول

 .األمور القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
وقامااات الشاااركة بتشاااكيل مخصاااص يعاااادل صاااافي القيماااة الدفترياااة للسااايارات المساااروقة واقتطااااع  -

 المخصص من صافي أرباحها اصواًل.
بقيمااة بيعيااه مبلاا  ( ساايارة ماان ساايارات التوزيااع المباشاار 9ركة ببيااع )قاماات الشاا 2018فااي عااام  -

س ومجمااع اإلهااتالك الخاااص  .( ل 12,586,949)   ( قيمتهااا الدفتريااة مبلاا 88,300,000)
 .(12,033,355بها مبل  )

 إن تفصيل األصول الثابتة في الشركة األهلية للزيوت النباتية هو على الشكل التالي: -
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 :2020 كانون األول  31تفصيل األصول الثابتة كما في 

 نسبة االهتالك البيان
 إجمالي قيمة األصل

31/12/2019 

 إضافة واستبعاد 

 أصول ثابتة

 قسط اإلهتالك

31/12/2020 

 االهتالك المتراكم

31/12/2019 

 مجمع االهتالك

31/12/2020 

 صافي قيمة األصل

31/12/2020 

 17,941,938 - - -  17,941,938  األراضي

(282,974,10)  438,971,300 %2.5 ومرافقمباني وإنشاءات    (779,36,5142)   (061,511,522)  239,460,321  

,789,435923 %5 آالت وتجهيزات   (291,919,81)   (222,187,508)   (513,106,986)  627,329,45  

(,860,4251)  69,813,468 %5 وانتقال وسائل نقل   (667,538,60 )   (752,96461, )  941,848,7  

382,371,99 %15 عدد وأدوات وقوالب   12,462,900 (507,596,31)   (799,526,47 )   (054,123,61)  228,711,05  

518,869,71 %10 أثاث ومفروشات ومكاتب    (283,794)   (930,038,31 )   (213,83313, )  305,0364,  

395,403,671,5  المجموع  12,462,900 (179,709,45)   (77,5828,851,1 )  (1,231,538,368) 348,327,927 

جاادول صااافي  وبااذلك يكااون صااافي األصااول وفااقتاام احتساااب قساا  اهتالكهااا خااالل الفتاارة  ل.س (12,462,900)بقيمااة  2020خااالل عااام مالحظااة: تاام شااراء أصااول جدياادة 
 ول الثابتة.صاأل



 المغفلة بحماةالشركة األهلية للزيوت النباتية المساهمة 

 الختامية اإليضاحات حول البيانات المالية

 2021كانون األول  31

30 
 

 :2120 كانون األول 31تفصيل األصول الثابتة كما في 

 نسبة اإلهتالك البيان
 إجمالي قيمة األصل

31/ 12  /2020 

 إضافة واستبعاد

 أصول ثابتة

 قسط اإلهتالك

 2021خالل 

 االهتالك المتراكم

31  /12  /2020 

 مجمع االهتالك

31  /12  /2021 

 صافي قيمة األصل

31  /12  /2021 

 17,941,938 - - -  17,941,938 - األراضي

(225,511,061)  (10,974,282)  438,971,300 %2.5 ومرافقمباني وإنشاءات    (236,485,343) 202,485,956 

(869,106,513)  (16,446,368)   923,435,789 %5 آالت وتجهيزات   (885,552,881) 37,882,908 

( 61,964,527)  (1,419,345)  69,813,468 %5 وسائل نقل وانتقال    (63,383,872 ) 6,429,596 

(61,123,054)  (17,113,666) 245,912,100 111,834,282 %15 عدد وأدوات وقوالب   (78,236,720 ) 279,509,662 

( 13,833,213)  (923,920) 3,660,000 17,869,519 %10 أثاث ومفروشات ومكاتب   (14,757,133 ) 6,772,386 

,1) (46,877,581) 249,572,100 1,579,866,295  المجموع 312 , 385 ,368)  (1,278,415,949 ) 551,022,447 
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 :صافي الزبائن .4

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 62,572,732 62,572,732 إجمالي الزبائن

 ( 2,285,995)  ( 2,285,995)  مخصص حسميات الزبائن الجامدة 

 ( 60,286,737)  ( 60,286,737)  مؤونة ديون مشكوك في تحصيلها

 - - المجموع

 
تقوم الشركة بمتابعة آجال ديون زبائنها ويتم تصنيف الديون إلى ديون جيادة ودياون مشاكوك فاي  -

 مؤؤنات للديون المشكوك في تحصيلها. وقامت الشركة بتكوينتحصيلها، 
 
 :الموجودات المختلفةمخزون  .5

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 1,053,119,470 1,774,088,847 مخزون الموجودات المختلفة

 1,053,119,470 1,774,088,847 المجموع

 
مخاازون المحروقااات ومخاازون قطااع الزيااار ومخاازون  ن مخاازون الموجااودات المختلفااة يتضاامنإ -

 مواد التعبئة والتغليف ومخزون اللوازم المختلفة.
تقوم الشركة بمساك ساجل تفصايلي بجمياع بناود المخازون وياتم اساتخدام طريقاة المتوسا  المارجح  -

 .في تقييم المخزون 
ابقاااة الكمياااات قامااات الشاااركة باااإجراء جااارد فعلاااي لجمياااع بناااود مخزونهاااا وتااام مط العاااامفاااي نهاياااة  -

 الدفترية مع الكميات الفعلية.
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 الثانوي:و التام و اإلنتاج قيد الصنع و مخزون المواد األولية والمساعدة  .6

 

  عبارة عن بذور وزيوت خام غير مصنعة :ن المواد األوليةو مخز. 
  كافة المواد المضافة للمواد الخام عن عبارة: ن المواد المساعدةو مخز. 
 نهائياااة  مصااانعة غيااارو  سااامون نباتياااة خاااامو زياااوت و عباااارة عااان باااذور  :المخااازون قياااد الصااانع

التكلفااة تقياايم هااذا المخاازون علااى طريقااة ) تعتمااد الشااركة فاايو  ،موجااودة علااى خطااوط اإلنتاااج
 .(نسب اإلنجاز في اإلنتاجو راحل الوسطية حسب م

 الزياوت النباتياة الجااهزة للبياعو عباارة عان مخازون الشاركة مان السامون  :مخزون اإلنتاج التام ،
سااعر التكلفااة أو صااافي القيمااة القابلااة فااي تقياايم هااذا المخاازون علااى أساااس )تعتمااد الشااركة و 

 .(أيهما أقل للتحقق
 (: عبارة عن مخلفات اإلنتاجمخلفات اإلنتاجانوية )مخزون النواتج الث. 

 :و مؤوناتها أوامر الشراءندية و ستاإلعتمادات الم.7

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 ل.س ل.س 

 57,036,850 37,571,530 اإلعتمادات المستندية و أوامر الشراء و مؤوناتها

 57,036,850 37,571,530 المجموع

 
 

 2020/  12/  31 2021 / 12/  31 البيان

 1,911,500,001 354,949,458 مخزن المواد األولية

 53,291,024 426,534,838 مخزن المواد المساعدة

 25,852,077 - مخزون قيد الصنع

 419,304,241 411,019,729 مخزون اإلنتاج التام

 62,337,786 113,910 مخزون النواتج الثانوية ) مخلفات اإلنتاج(

 2,472,285,129 1,192,617,935 المجموع
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 :أمانات لدى الغير.8

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 ل.س ل.س 

 8,752,373,307 7,024,556,604 (  لالستثمار لدى الغير ) الهيئة العربيةأمانات 

 8,752,373,307 7,024,556,604 المجموع
 

بمااااااا يعااااااادل  ( درهاااااام إماااااااراتي 10.142.569مااااااا قيمتااااااه )إن األمانااااااات لاااااادى الغياااااار تمثاااااال  -
تاام إيااداعهم لاادى المبااال  التااي  وهااي( ل.س 93,530,652ومبلاا  ) ( ل.س6,931,025,952)

نسابة ب الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي، المساهمة في رأس مال الشركة األهلية للزيوت
حيااث قاماات الشااركة األهليااة للزيااوت النباتيااة بتحوياال رصاايد حسااابها لاادى بنااك اإلمااارات  %.40

اإلساااالمي إلاااى حسااااب الهيئاااة العربياااة لالساااتثمار واإلنمااااء الزراعاااي باااذات البناااك وذلاااك نتيجاااة 
 عقوبات االقتصادية الموضوعة على الشركات السورية.ال

تقااوم الشااركة بإعااادة تقياايم مبلاا  األمانااة فااي نهايااة كاال فتاارة ماليااة وذلااك بأسااتخدام سااعر الصاارف  -
 المعتمد من مصرف سورية المركزي.

لاادرهم اإلماااراتي فااي تقياايم مبلاا  ا للياارة سااورية مقااابال/  683.36تاام اسااتخدام سااعر صاارف /   -
 .2021 كانون الثاني 31األمانة بتاريخ 

 
 :ذممو سلف و تأمينات  .9

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 6,960,000 - معدات شيلر 

 -- - فراس شومل / بطاريات سائلة للرافعة الشوكية تأمينات وسلف محلية

 - 125,179,923 مستوردات  وسلف تأمينات
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 20,660,600 20,660,600 تسويق األقطانو تأمينات لدى المؤسسة العامة لحلج 

 649,704 649,704 تأمينات لدى شركة بيركاب تركيا لقاء تصنيع عبوات للشركة

 3,719,651 3,719,651 خدمات قانونية لدى بعض المحامينو سلف لقاء استشارات 

 6,107,898 6,107,898 نخيلسلف وذمم مديرية مالية حماة ضريبة دخل زيت 

 7,734,019 14,170,965 سلف على الرواتب لبعض العاملين في الشركة

 21,854,428 225,9566, تأمينات عامةو سلف 

 67,686,300 176,714,697 المجموع
 

 

 :الحسابات المدينة المختلفة .10

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 - - 2019سوق دمشق لعام بدل إدراج في و وتأمين المعمل عالن إ منطقة حرة ودعاية و 

 - - 2019رسوم وأجور طباعة صاج لعام / 

 983,183 ,8251211, 2021 تأمين وسائ  النقل لعام /و رسوم 

 5,943,014 5,943,014 حسابات قيد التسوية 

 6,926,197 7,064,839 المجموع

 

 .غيرهاوحسابات قيد التسوية و وهي عبارة عن مصاريف جارية مدفوعة مقدمًا  -
 :األرصدة المدينة األخرى  .11

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 - - شركة حمص للتغليف المعدني سلف 

 355,361 4,782 يول ف –الشركة السورية البترولية 
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 3,925,904 3,925,904 ازوتم -الشركة السورية البترولية 

 589,750 589,750 سلف لشركات مختلفة لشراء مواد مساعدة 

 - 200,000,000 للكرتون  سراج شركة سلف

 - 44,151,100 فيول بالسمسلف 

 280 280 وذمم عامة سلف 

 - - قيمة فيول  -سلف شركة جيكو أوف شور

 4,871,295 248,671,816 المجموع

 
 .أمانات العاملينو  لموردينل المدفوعات المقدمةهي تمثل و  -

 
 :النقد في الصندوق ولدى المصارف .12

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 22,987,836 14,741,639,552 الصناديق / سوري 

 52,331,759 991,798,606 المصارف / سوري 

 16,673,188 32,461,677 المصارف / دوالر

 9,917,094 18,620,057 المصارف / يورو

 2,952 2,952 ريال سعوديالمصارف / 

 472,851 472,851 المصارف / لبناني

 1,516,198,804 3,044,605,255 المصارف / درهم 

 - - حواالت في الطريق

 1,618,584,484 095,600,829,18 المجموع
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أساعار الصارف الصاادرة  نشارة بحساب األجنباي لقطعأرصدة الحسابات با تقييمبن الشركة قامت إ -
 –( ل س 2,512علاى أسااس ساعر الادوالر) ،2021 /12/  30المصرف المركزي بتاريخ  عن

 ( ل س.1.6612لليرة اللبناني )ا –س .( ل683.36)الدرهم  –س .( ل2,845اليورو )
 

 :المسددو رأس المال المكتتب به  .13

قيماااااااة  يسااااااااوي و هو  ،( ل.س 1,500,000,000المسااااااادد بالكامااااااال ) و بلااااااا  رأس الماااااااال المكتتاااااااب باااااااه 
 حياااث تااام تعاااديل القيماااة االسااامية ،( ل.س للساااهم الواحاااد 100بقيماااة اسااامية )  ،( ساااهم15,000,000)

بموجااااااب قاااااارار وزارة  2012 / 07/  19بتاااااااريخ  ل.س 500ل.س بااااااداًل ماااااان  100للسااااااهم لتصاااااابح 
 .2012/  06/  04/ تاريخ  1091االقتصاد رقم / 

 :االحتياطي القانوني .14

 2020/  12 / 31 2021/  12/  31 البيان

 516,268,167 1,086,776,302 رصيد بداية الفترة

 570,508,135 413,223,698 االحتياطي المشّكل خالل الفترة

 1,086,776,302 1,500,000,000 رصيد نهاية الفترة
 

% مان رأس الماال وذلااك 100قتطاااع االحتيااطي القاانوني لتجااوزه نساابة عان ا تام التوقاف -
 للشركة .وفق النظام األساسي 

 احتياطي اختياري: .15

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 123,956,759 409,210,826 رصيد بداية الفترة

 285,254,067 090,789,1741, االحتياطي المشّكل خالل الفترة

 409,210,826 1,500,000,000 المجموع
 

 

 



 الشركة األهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة

 الختامية اإليضاحات حول البيانات المالية

 2021كانون االول   31

37 
 

% مااان رأس الماااال وذلاااك وفاااق 100عااان اقتطااااع االحتيااااطي القاااانوني لتجااااوزه نسااابة  تااام التوقاااف
 النظام األساسي للشركة .

 

 :مكاسب غير محققة ) تقييم القطع ( .16

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 4,356,189,531 8,618,660,725 مكاسب غير محققة ) تقييم القطع (

 4,356,189,531 8,618,660,725 المجموع

 

 أسهم الخزينة : .17

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 - (771,998,162) أسهم الخزينة

 - (771,998,162) المجموع

 :أرباح غير موزعة .18

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 948,872,798 4,731,911,077 رصيد بداية الفترة

 4,258,765,644 10,348,707,556 ربح الفترة

 (25,727,365) (200,000,000) المحول الى مكافأت مجلس اإلدارة

 - 467,397 فروقات ضريبة سنوات سابقة

 (450,000,000) (1,480,250,000) المحول إلى األرباح المستحقة للمساهمين

 4,731,911,077 13,400,836,030 رصيد نهاية الفترة
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 :)المستحقة للمساهمين(األرباح المدورة المحققة  .19

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 135,235 135,235 2002أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 194,672 194,672 2003أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 184,710 183,960 2004أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 250,256 249,318 2005أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 1,053,000 1,048,950 2006أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 1,793,616 1,781,076 2007أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 7928,13 7920,38 2008أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 1,170,700 1,120,950 2009أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 2,984,013 2,882,163 2010مستحقة غير موزعة عن عام / أرباح 

 6,869,200 6,632,750 2011أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 13,056,314 12,620,984 2012أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 22,943,026 22,267,476 2013أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 18,838,441 18,005,401 2014عام / أرباح مستحقة غير موزعة عن 

 18,239,265 17,542,952 2015أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 26,148,799 24,935,499 2016أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 25,013,581 22,832,281 2017أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 33,304,499 29,971,739 2018أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 
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 255,831,720 60,666,120 2019أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 - 293,726,600 2020أرباح مستحقة غير موزعة عن عام / 

 428,939,184 517,718,513 المجموع

 :الموردون  .20

 2020/  12/  31 2021 /12/  31 البيان

 - 26,481,200 الموردون 

 - 26,481,200 المجموع

 :مخصص تعويض نهاية خدمة العاملين .21

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 14,979,071 85,934,126 رصيد بداية الفترة

 71,000,000 50,000,000 المخصص الذي تم تشكيله خالل الفترة

 (44,945) (1,149,740) المستخدم من المخصص خالل الفترة

 85,934,126 134,784,386 رصيد نهاية الفترة

 :الدائنون المتنوعون  .22

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 2,306,151 90,794,717 دائنون مختلفون  

 - - أمانات الدوائر الحكومية

 2,306,151 90,794,717 المجموع
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 – يفات المختلفةبعض التوقو بعض الدوائر الحكومية و الدائنون المتنوعون يمثل )أمانات المكتتبين  إن -
 (.دائنون مختلفون 

 :مسؤولية اجتماعية .23

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 5,000,000 10,000,000 مسؤولية اجتماعية

 5,000,000 10,000,000 المجموع

 
اسااتخدام مخصااص / ل.س وتاام  10,000,000 /بمبلاا   2120تشااكيل مخصااص عاان عااام تاام  -

 . 2021عام  كاماًل في 2020عن عام  المسؤولية االجتماعية
 :حصة الصندوق التعاوني العمالي .24

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 5,000,000 15,000,000 حصة الصندوق التعاوني العمالي

 5,000,000 5,000,0001 المجموع

س حصااة الصااندوق التعاااوني العمااالي للشااركة عااان .( ل 15,000,000تاام تخصاايص مبلاا  )  -
 . 1202خالل عام  2020 عن عامالصندوق استخدام مخصص وتم  ،1202عام 

 :منحة العاملين السنوية .25

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 50,000,000 100,000,000 منحة العاملين السنوية 

 50,000,000 100,000,000 المجموع

لعاااام منحاااة العااااملين السااانوية  تااام صااارفو  2021 س لعاااام.( ل 100,000,000تااام تخصااايص مبلااا  ) 
 .2021خالل عام  2020

 :مخصص التزامات أخرى  مصروف .26
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 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 571,531,649 571,531,649 / رصيد سابق مصروف مخصص التزامات أخرى 

  957,335,112 مصروف مخصص التزامات أخرى 

 571,531,649 1,528,866,761 المجموع

تشاااكيل هاااذا المخصاااص لمواجهاااة الفروقاااات الضاااريبية الناتجاااة عااان عااادم إعفااااء حصاااة الهيئاااة العربياااة تااام 
 وذلاك لادعم التازام آخار يمكان حدوثاه الحقااً % من إجماالي الضاريبة باإلضاافة إلاى 40لالستثمار والبالغة 

 .ركز المالي خالل السنوات القادمةالم

 :1202مخصص ضريبة دخل األرباح  .27

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 591,020,900 1,436,002,668 2020ضريبة دخل األرباح عن عام  مصاريف مقدرة

 591,020,900 1,436,002,668 المجموع

 :)المصاريف المستحقة وغير المدفوعة (  .28

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 100,581 100,581 مصاريف عموالت مندوبين وتعويض إنهاء خدمة

 1,350,000 2,250,000 اب مفتش الحسيابات مصاريف واتع

 1,450,581 2,350,581 المجموع

بعض المصاريف المستحقة الغير مدفوعة عن فترات سابقة خالل يمثل رصيد المصاريف المستحقة  إن -
المصاريف  علمًا أن هذه ،( مفتش الحساباتومقدرات مصاريف  –مالية، مثل ) فواتير الكهرباء ال الفترة

 .يجري تقديرها على أساس متوس  النفقات الفعلية لكل بند في الفترة المدروسة
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 :األرصدة الدائنة األخرى  .29

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

   113,395,885  حسان الفتال / ماركة المطبخ / / زبون 

  67,250,029 ميدالية /جمال الفهاد / ماركة  /زبون 

  13,033,350 فادي قويدر / زبون 

  25,000,000 زبون / رضوان اليوسف

  10,022,650 محمد دكماوي زبون / 

 555,940,632 3,710,332 أرصدة دائنة أخرى 

 555,940,632 232,412,246 المجموع

 للشركة. الذين يسددون مبال  مسبقاً  دفعات من الزبائنوهي تمثل 

 :صافي مبيعات اإلنتاج التام .30

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

  15,131,791,965 لجين + رغد مبيعات انتاج تام / شورتنين 

  3,142,945,720 مبيعات انتاج تام / زيت دوار

 14,035,628,917 24,061,256,302 كاتر مبيعات انتاج تام / سمون لجميع الما

 14,035,628,917 42,335,993,987 المجموع

 

ل.س  /15.131.791.965طن زبدة شورتنين  بمبل  إجمالي قدره / /2.297/و يمثل وه -
سمنة بمختلف /ل.س و  3.142.945.720طن زيت دوار بمبل  إجمالي قدره /  /440و/

 ل.س . /24.061.256.302األصناف بمل  وقدره / 

 

 :صافي مبيعات مخلفات اإلنتاج .31
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 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

  112,424,500 مخلفات انتاج / حموض دسمةمبيعات 

  702,000 سوبستوك صابون مبيعات مخلفات انتاج / 

 462,184,351 158,779,280 بذور ربة وقش/ لنت وكس مبيعات مخلفات اإلنتاج

 462,184,351 271,905,780 المجموع

والتي بلغت غيرها (و  القشرةو  الكسبةو  هو يمثل صافي مبيعات الشركة من مخلفات اإلنتاج مثل ) اللنتو  -
طن  /40/ل.س وحموض دسمة لكمية  /158.779.280طن بقيمة إجمالية قدرها/ /352كميتها /
 .ل.س /702.000سوبستوك صابون بقيمة / طن  /9ل.س وكمية / /112.424.500بقيمة /

 :مخزون اإلنتاج التام أول المدة .32

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 104,134,238 419,304,241 اإلنتاج التام أول المدةمخزون 

 104,134,238 419,304,241 المجموع

إن مخاازون اإلنتاااج التااام أول الماادة يمثاال رصاايد مخاازون اإلنتاااج التااام الجاااهز للبيااع فااي بدايااة  -
 الفترة.

يماة قيااس قتعتمد الشركة األهلية طريقة )التكلفة أو صافي القيمة القابلاة للتحقاق أيهماا أقال( فاي  -
 مخزونها وذلك بعد االعتراف األولي.

 أول المدة:مخلفات مخزون  .33

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 42,264,572 62,337,786 مخلفات أول المدةمخزون 

 42,264,572 62,337,786 المجموع

 في بداية الفترة.مخلفات أول المدة يمثل رصيد مخزون المخلفات إن مخزون  -
الشركة األهلية طريقة )التكلفة أو صافي القيمة القابلاة للتحقاق أيهماا أقال( فاي قيااس قيماة  تعتمد -

 مخزونها وذلك بعد االعتراف األولي.
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 :مخزون قيد الصنع أول المدة .34

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 147,366,621 25,852,077 مخزون قيد الصنع أول المدة

 147,366,621 25,852,077 المجموع

 

/  1/  1وهاااو يمثااال قيماااة مخااازون اإلنتااااج قياااد الصااانع الموجاااود علاااى خطاااوط اإلنتااااج بتااااريخ  -
2021. 

حيث تعتمد الشركة في تقييم هذا المخزون طريقة ) وسطي الكلفاة حساب مراحال ونساب اإلنجااز  -
 .في اإلنتاج (

 :إهتالكات وسائل اإلنتاج .35

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 39,461,790 41,039,745 إهتالك وسائل اإلنتاج

 39,461,790 41,039,745 المجموع

 

 وهي تمثل إهتالكات األصول الثابتة طويلة األجل التي تخص العمليات اإلنتاجية وخدماتها.  -
 :خدمات اإلنتاجو مستلزمات  .36

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

  18,405,925,085 مواد أولية / زيت نخيل خام 

  2,831,197,962 مواد أولية / زيت دوار خام

  174,643,192 مواد أولية / زيت نخيل استيارين

  28,564,775 مواد نصف مصنعة/ زيت قطن نصف مكرر

  1,562,588,026 مواد تعبئة وتغليف / بالستيك وتنك وكرتون 

  535,580,877 رواتب وأجور
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  220,817,959 مواد مساعدة وكيميائية

  61,072,463 كهرباء

  497,147,353 محروقات

  138,635,983 قطع غيار

  32,995,396 لوازم مختلفة

  223,226,428 مصاريف خدمية

مصاريف تأمين بحري وبري وحريق وطبابة 
 ومصاريف معيارية

3,290,727,806      

 8,105,119,563  ى مصاريف أخر 

 8,105,119,563 28,003,123,305 المجموع
 

وزياات وزياات قطاان نصااف مكاارر وزياات دوار خااام مااواد أوليااة وهااي زياات نخياال خااام وهااي تمثاال  -
وورق ألمنيااوم وورق قصاادير  وتنااك صاااج وكرتااون ولوازمهمااا وعبااوات بالسااتيكيةنخياال اسااتيارين 

ومحروقاااات  وقطاااع غياااار وكهربااااء وماااواد مسااااعدة وكيماوياااة ورواتاااب وأجاااور ولاااوازم بالساااتيكية 
ومصااااريف تاااأمين باااري وبحاااري وحرياااق وطباباااة ومصااااريف ولاااوازم مختلفاااة ومصااااريف خدمياااة 

 معيارية .
 :مخزون اإلنتاج التام آخر المدة .37

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 419,304,241 411,019,729 ن السمنة الجاهزةو مخز 

 - - ن زيت الدوار الجاهزو مخز 

 - - القطن الجاهز ن زيتو مخز 

 419,304,241 411,019,729 المجموع

( 411,019,729والباااااال  ) 2021/  12/  31هاااااو يمثااااال قيماااااة مخااااازون اإلنتااااااج التاااااام الجااااااهز للبياااااع بتااااااريخ 
 علمًا أن التقييم تم على أساس ) الكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل (.ل.س.
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 :مخزون مخلفات آخر المدة .38

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 62,337,786 113,910 مخزون مخلفات آخر المدة

 62,337,786 113,910 المجموع

( 113,910والبااااال  ) 2021/  12/  31وهااااو يمثاااال قيمااااة مخاااازون مخلفااااات إنتاااااج زياااات القطاااان بتاااااريخ 
 ( 0.9× ل.س. علمًا أن التقييم تم على أساس ) سعر السوق 

 :الصنع آخر المدةمخزون قيد  .39

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 25,852,077 - مخزون قيد الصنع آخر المدة

 25,852,077 - المجموع

 . الموجود على خطوط اإلنتاج وهو يمثل قيمة مخزون قيد الصنع -
 :التوزيعو مصاريف البيع  .40

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

  32,084,463 التسويق / رواتب وأجور

  972,671 / التسويق مختلفة لوازم

   138,523,911 مستلزمات خدمية / التسويق

  328,944 اهتالكات / التسويق

 93,049,174  مصاريف أخرى 

 93,049,174 171,909,989 المجموع

وفات الرواتااب واألجااور والمسااتلزمات الساالعية والمسااتلزمات الخدميااة والمصاار ) وهاي تمثاال مجمااوع -
  على مراكز الكلفة التسويقية. ( المحملةالجارية متضمنًة اإلهتالكات
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 :العموميةو المصاريف اإلدارية  .41

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

   93,293,080 رواتب وأجور / اإلدارة

  20,868,616 / اإلدارة ومحروقات لوازم مختلفة

  3,909,400 مصاريف جارية / اإلدارة

  369,696 / اإلدارة اهتالكات

 71,320,272  مصاريف أخرى 

 71,320,272 118,440,792 المجموع

وفات والمسااتلزمات الساالعية والمسااتلزمات الخدميااة والمصاار  الرواتااب واألجااوروهاي تمثاال مجمااوع ) -
 .وهي رواتب  ( المحملة على مراكز الكلفة اإلدارية والعامةالجارية متضمنًة اإلهتالكات

 :) تكاليف التمويل (مصاريف مالية  .42

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 11,642,212 - مصاريف مالية ) تكاليف التمويل (

 11,642,212 - المجموع

وهااااي عبااااارة عاااان  ،2020خااااالل عااااام  ( ل.س11,642,212بلاااا  مجمااااوع هااااذه المصاااااريف ) -
 المصااارف حساااب فااي فوائااد سااندات تسااهيالت مصاارفية تاام ساادادها ومصاااريف إدارةمصاااريف 
 .2020عن عام 

 :اإليرادات األخرى  .43

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 20,370,451 268,660,831  أجور مستودعات وأجور وزن قبان

 8,779,738 25,371,905 قيمة هوالك مختلفة وأجور سيارات للغير وتحليل مخابر للغير

 16,513,879 - فوائد دائنة أرباح وديعة
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 45,664,068 294,032,736 المجموع

 مكاسب غير محققة من إعادة تقييم القطع األجنبي .44

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 3,257,574,494 4,262,471,194 مكاسب غير محققة/ محققة من تقييم القطع 

 3,257,574,494 4,262,471,194 المجموع

 مخصص التزامات أخرى :مصروف  .45

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 ((571,531,649 (957,335,112) رصيد سابق

 ((571,531,649 (957,335,112) المجموع

عن حصة الهيئة العربية ل.س  /957.335.112/بمبل   2021تم تشكيل مخصص فروقات ضريبية عن عام 
 . 2021عن عام مخصص فروقات الضرائب وتشكيل 

 اإلدارة :تعويضات وبدالت مجلس  .46

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 ((50,000,000 ((50,000,000 تعويضات وبدالت مجلس اإلدارة

 ((50,000,000 ((50,000,000 المجموع

 مسؤولية إجتماعية : .47

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 ((5,000,000 (10,000,000) مسؤولية اجتماعية

 ((5,000,000 ((10,000,000 المجموع
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 حصة الصندوق التعاوني : .48

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 ((5,000,000 ((15,000,000 حصة الصندوق التعاوني

 ((5,000,000 (1(5,000,000 المجموع

 مكافأة العاملين السنوية : .49

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 50,000,000 100,000,000 مكافأة العاملين السنوية

 50,000,000 100,000,000 المجموع

 تعويض نهاية خدمة للعاملين : .50

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 50,000,000 50,000,000 تعويض نهاية خدمة للعاملين

 50,000,000 50,000,000 المجموع

 : األرباحضريبة دخل  .51

 2020/  12/  31 2021/  12/  31 البيان

 591,020,900 (1,436,002,667) ضريبة دخل األرباح

 591,020,900 (1,436,002,667) المجموع

  :تم احتساب ضريبة األرباح على الشكل التالي -
 %40والبالغة  حصة الهيئةالعربيةحيث أن  }x60%(نسبة الضريبةxالخاضع للضريبةالربح ){

 . العربية السورية تفاقية مع الجمهوريةمعفاة من الضريبة بموجب اال
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 - + مصروف مخصص التزامات أخرى الربح الخاضع للضريبة = إجمالي الربح قبل الضريبة 
ديون تم  -أرباح ودائع –( 60نون )أرباح مبيعات القا -مكاسب غير محققة من فروقات القطع 

 « تحصيلها

=0-4,262,471,194-957,335,112+17,551,194,289}-0-0{ =14,246,058,207 
% من الضريبة لقاء إعادة اإلعمار 10+ نسبة الضريبة*14,246,058,207= فتكون ضريبة األرباح 

 }محلية% من الضريبة لقاء رسم إدارة 10+ 
 ل.س . 199,444,815+199,444,815+1,994,448,149=2,393,337,779=

  %60 *إجمالي ضريبة الدخلفتكون حصة الشركة من الضريبة = 

 ل.س حصة الشركة من ضريبة الدخل 1,436,002,667= 2,393,337,779*60%= 

 ل.س مخصص التزامات أخرى  957,335,112= 2,393,337,779* 40%= 

 فروقات ضريبة سنوات سابقة : .52

 2020/  12/  31 2021 /12/  31 البيان

 467,397 - فروقات ضريبة سنوات سابقة

 467,397 - المجموع

وفق المرسوم التشريعي إعفاؤها من قبل مديرية المالية تم  2014تخص عام  ضريبيةوهي عبارة عن فوائد 
 وما قبلها . 2015الغرامات والفوائد على الضرائب لسنوات التكليف من عام القاضي بإعفاء 

 :الربححصة السهم من  .53

 2020/  12/  31 2021 /12/  31 البيان

 558.14 1,095.94 صافي الربح )الخسارة( للسهم بعد حجز الضريبة

 558.14 1,095.94 المجموع
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ماان إجمااالي  ل.س للسااهم الواحااد 1,095.94بلاا  ربااح السااهم بعااد اقتطاااع ضااريبة دخاال األرباااح 
حياااث بلغااات  2020مقارناااة بااانفس الفتااارة مااان عاااام ساااهم  /14,704,505/عااادد األساااهم الباااال  

 .سهم  /15,000,000/من إجمالي عدد األسهم البال   دس للسهم الواح.ل 558.14 احاألرب
 :التغير في صافي الزبائن .54

ات مخصاص حسامي – 2020صيد مؤونة الديون المشكوك فيهاا لعاام ر  – 2020= ) إجمالي الزبائن    
ص مخصااا – 2021رصااايد مؤوناااة الاااديون المشاااكوك فيهاااا لعاااام  – 2021) إجماااالي الزباااائن -(  2020

 –  62,572,732) –(  2,285,995 – 60,636,737 –  62,922,732)(   =  2021حسااميات 
 .س.ل 0= (  2,285,995  -60,286,737

 

 التغير في المصاريف المستحقة وغير المدفوعة: .55

رصاااايد المصاااااريف  – 2020التغياااار فااااي المصاااااريف المسااااتحقة = رصاااايد المصاااااريف المسااااتحقة عااااام 
 2021المستحقة عام 

 .ل س900,000) )=    2,350,581 -1,450,581=   

 :صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي .56

 (  الخسائر الصافية قبل حجز الضريبة= ) األرباح صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي 

 ( 2021+ ) اإلهتالكات عن عام 

 ) مكاسب غير محققة من فروقات القطع( +

 + ) تغير الموجودات المتداولة عدا تغير النقدية ( 

 + ) تغير المطلوبات المتداولة (

  =+17,434,426,457 +46,877,581 +4,262,471,195 2,078,192,203 +
 ل.س . 19,916,542,279= (3,905,425,157)
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 :صافي التدفق النقدي من النشاط االستثماري  .57

 ل.س . (249,572,100) شراء الموجودات الثابتة  = االستثماري =ق النقدي من النشاط صافي التدف

 :التغير في األرباح الغير موزعة ) التسديدات ( .58

  أسهم الخزينة= – 2020تسديدات األرباح عن عام  –المستحقة للمساهمينوهو = رصيد األرباح 

 ل.س 1,806,517,482=1,680,250,000-4,258,765,644- 771,998,162

 :التدفق النقدي من النشاط التمويليصافي  .59

المسااااتحقة (  تغياااار القااااروض قصاااايرة األجاااال األقساااااط)  فق النقاااادي ماااان النشاااااط التمااااويلي =صااااافي التااااد
 .الموزعة الغير األرباحتغير التسديدات للبنوك + 

 ل.س .1,806,517,482 = 1,806,517,482+  (0) =

 :النقدية آخر المدة .60

 ) صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي (  النقدية آخر المدة =

 + ) صافي التدفق النقدي من النشاط االستثماري (                         

 + ) صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي (                         

 + ) النقدية أول المدة (                        

 تقييم القطع( )المكاسب غير المحققة من +                        

(249,572,100)+19,916,542,279=+1,806,517,481+1,618,584,484+
 ل.س 18,829,600,950= (4,262,471,194)

 إدارة المخاطر المالية: .61
 يلي:تمثل المخاطر المالية التي تواجهها الشركة من استخدامها ألدوات المالية فيما 

 نخطر االئتما -
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 خطر السيولة -
   خطر السوق  -

يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض الشركة لكل خطر من المخاطر المذكورة أعاله وغايات وسياسات 
  .وأساليب الشركة إلدارة رأس المال

 .تقع على مجلس اإلدارة المسؤولية الكلية عن وضع واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالشركة

 خطر االئتمان 116.
 ىمعهم عل المتعامل األطراف أحد قدرة عدم حالة في مالية لخسائر الشركة تعرض مدى في االئتمان خطر يتمثل
 .المدينة التجارية الذمم من أساسية بصفة وتنشأ الشركة مع تعاقدهم تنفيذ

النخفاض ا ناقصاً  الفاتورة بقيمة األخرى  المدينة والذمم المدينة التجارية الذمم تظهر أن على الشركة سياسة تنص
 تمي .غير مؤكد المبل  كامل تحصيل يصبح عندما فيها المشكوك الديون  تقدير يتم تحصيلها، يتم لن مبال  ألية

 .الستردادها احتمال هناك يعود ال عندما -وجدت إن- المعدومة بالديون  االعتراف
 تقييم الوضعب الشركة تقوم المدينة التجارية الذمم قبل من بالسداد الوفاء عدم نتيجة كبيرة لخسائر تعرضها من للحد
 بمخصص مناس وجود من التأكد مع االئتمانية االستراتيجية بتحديث تقوم تقرير كل وبتاريخ للعمالء، المالي

 .األمر لزم إذا - القيمة النخفاض
 

 انخفاض قيمة الذمم المدينة:
 

 ما يصبحللتحصيل من الذمم التجارية المدينة والمستحقات من أطراف ذات عالقة عنديتم وضع تقدير للمبل  القابل 
ساس أمن غير المحتمل تحصيل المبل  بكامله. بالنسبة للمبال  الهامة بصفة فردية يتم أداء هذا التقدير على 

 فردي.
ع مها بصورة جماعية ووضبالنسبة للمبال  غير الهامة بصفة فردية ولكنها تجاوزت موعد استحقاقها يتم تقيي

 مخصص وفقًا لطول بقائها متجاوزة لموعدها استناد إلى معدالت االسترداد التاريخية.
صم يظهر بند المدينون واالرصدة المدينة األخرى )عدا المصروفات المدفوعة مقدمًا( بالقيمة الصافية بعد خ

 مخصص االنخفاض في القيمة.
 خطر السيولة: 2.16

وااللتزامات  الشراء والتوريداتقابلة التزاماتها المتعلقة بعقود متتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على 
تتم مراقبة متطلبات السيولة على المالية عند استحقاقها والتي يتم تسويتها إما نقدًا أو عن طريق أصل مالي آخر.

موال النقدية الكافية للوفاء بااللتزامات لدى استحقاقها بأكبرقدر أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر األ
 ممكن وذلك في ظل الظروف العادية وغير العادية ودون تكبد أي خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة.
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 وهذا يستثنى سبة،تتأكد الشركة من قدرتها على مقابلة التزاماتها المالية وتسديد المصاريف التشغيلية خالل فترة منا
 األثر المحتمل للظروف غير الطبيعية التي ال يمكن التنبؤ بها كالكوارث الطبيعية.

 خطر السوق: 3.16
راق يتمثل خطر السوق في التغيرات في األسعار والتي تنشأ من التغير في أسعار الصرف والفوائد وأسعار األو 

 إدارة إن الهدف من -إن وجدت –المالية التي قد تؤثر على إيرادات الشركة أو تكلفة االحتفاظ باألدوات المالية 
 رض لها الشركة للوصول بها إلى الحد المقبول.خطر السوق هو إدارة ورقابة المخاطر السوقية التي قد تتع

الغرض من إدارة مخاطر السوق هو الرقابة على تعرض الشركة لخطر السوق ووضعها ضمن حدود مقبولة، وفي 
 بناء وذلك المقبولة، المقاييس تلك وضع في تفكر حالياً  .نفس الوقت الحصول على العائد األمثل. إدارة الشركة

 مراجعته. يتم والذي به القبول يمكن الذي الخطر على أهمية
 

 :خطر العمالت 3.116.
دارة العمالت عن الحسابات بعمالت بخالف العملة الوظيفية للشركة، وال يوجد لدى إ الشركة إلى مخاطر تتعرض

يه تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية. ذلك في الوقت الذي ال تمتلك ف الشركة سياسة للتحوط لتخفيفمخاطر
 الشركة حسابات أصول كبيرة ذات طبيعة نقدية بالعمالت االجنبية.

 

 الفائدة سعر خطر 3.216.
في  للتغيرات نظراً  معينة مالية أداة  من المستقبلية النقدية التدفقات قيمة تقلب بمخاطر الفائدة أسعار مخاطر تتمثل
 .السوقية الفائدة أسعار

 .سنوي  ربع بشكل الفائدة معدالت مخاطر مراجعة من التأكد سياسة الشركة تتبنى
 المالية األوراق سعر خطر 3.316.

حقيق تتمثل في تعرض اسعار اسهم الشركة النخفاضات حادة مما يؤثر على استمرارية الشركة أو في قدرتها على ت
 تدفقات نقدية من انشطتها.

حفاظ زمة للتتابع الشركة اسعار أوراقها المالية المدرجة في سوق دمشق باستمرار وتقوم بأتخاذ جميع التدابير الال
 على استقرار سعر أسهمها في السوق المالية.

 

 المال رأس إدارة 3.416.
ثقة  لىع للمحافظة قوية رأسمال قاعدة على المحافظة هي المال رأس بإدارة يتعلق فيما الشركة إدارة سياسة إن

 .المستقبل في الشركة نشاط تطور استمرار وكذلك السوق  وثقة والدائنون  المستثمر
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مكن م حد ألعلى االقتراض حال في تحقيقه ممكن عائد أعلى بين التوازن  على المحافظة إلى الشركة إدارة تسعى
 .المال لرأس قوي  مركز من المتأتي واألمان واألفضلية

 .السنة خالل المال رأس إدارة في الشركة سياسة في تغيرات هناك يوجد ال
 

 :مبدأ االستمرارية .62
 يلتشغيلفي نشاطها ا أن الشركة مستمرةتم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ االستمرارية والذي يفترض 

ور أي (. وفي حال ظه1خالل الفترات القادمة وذلك بما يتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )
 شك أو مؤشرات بعدم استمرارية الشركة سيتم اإلفصاح عن ذلك أصواًل.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          :حداث هامةأ .63
بتاريخ   ( 4اتخذ مجلس إدارة الشركة األهلية لصناعة الزيوت النباتية في جلسته رقم )

والقاضي بموافقة الشركة على القيام بشراء أسهم  60/04/2020القرار رقم  23/11/2020
     عمليةوحة للبيع وتنفيذ جميع اإلجراءات الالزمة لخزينة الشركة األهلية لصناعة الزيوت المطر 

   .الشراء
 14/12/2020م تاريخ /163رقم موافقة هيئة األوراق واألسواق المالية  الحصول علىتم  -

 . الشركة األهلية لصناعة الزيوت النباتية أسهم خزينة شراء على
 فترات خالل سهم/  750.000/  أصل من سهم/  295,495/  بشراء الشركة قامت حيث -

 .  26/08/2021 بتاريخ وانتهت 05/01/2021 بتاريخ بدأت التي الشراء
 . . 26/08/2021 تاريخ بعد الخزينة أسهم شراء عن الشركة توقفت -
 دموع / شهرًا من تاريخ بدء 18ستقوم الشركة باالحتفاظ باألسهم التي ستشتريها لمدة /  -

 الشراء .
على القطاعات  ملموساً  ألحداث أثرت تأثيراً  2011عام ض الجمهورية العربية السورية منذ تتعر 

يعتمد حجم و  ملموس لألنشطة االقتصادية،االقتصادية بوجه عام، وأدت في معظم األحوال إلى انخفاض 
ا عليه يترتب تأثير هذه األحداث على المدى المتوقع والفترة الزمنية التي تنتهي عندها هذه األحداث وما

 من آثار. 
   31/12/1220كما هي في من قبل مجلس اإلدارة على البيانات المالية تمت الموافقة 

 26/02/2202بتاريخ 



 

 
 

1 

 التقرير السنوي لمجلس اإلدارة

 متضمنًا كلمة رئيس مجلس اإلدارة وتقرير مجلس اإلدارة

 : تعريف بالشركة -

  03/07/1995الشركة األهلية للزيوت النباتية بحمااة هاش كاركة مسااهمة م تلاة تبتساي  تااري  

ناةات صاناةة ماا  اوغايتها إقامة مشروع إلنتاج الزيوت النباتياة والساما النبااتش وماا يارتبه  ها   ال

 تتترع ةنها أو تكملها .

تاه  د ممياا األتاه   لراو  مخمساة ةشار ( ملياار لرارة تاورية د ةاسد أتاهمها 1.5رأتمال الشركة )

 .31/12/2021 تاري  ( مساهمًا 3.631مباةة  وةسد المساهمرا فرها )

  : مصنا الشركة وفروةها -

اة مسينة حم ا معمل الحسيس وللشركة مكتب فشحلب د بالقرب م –أقي  مصنا الشركة ةلى طريق حماة 

بعااة ال يومااس كااركات تا ةلمااا أناا ( ةااامً  226حااوالش )اإلممااالش ويبلااع ةااسد العاااملرا فااش الشااركة  د

 ة,ارة السليمووفق ممارتات اإلدللشركة , كما ت  إةساد القوائ  المالية وفق معايرر المحاتبة والسولية 

نظماة ف ذوي الع قاة فا  يوماس ةملياات قاماي  هاا الشاركة ةما  باأل أما فيما يخص التعامل ما األطارا

  والقوانرا .

 : يتبلف مجلس اإلدارة ما السادة : مجلس اإلدارة -

 الصفة االسم الرقم
اجلهة اليت 

 ميثلها
 نبذة عن السادة األعضاء

نسبة 

 امللكية

1 
 
 

 رئيس جملس اإلدارة يريالدكتور حممد بن حسن العس

 اهليئة العربية

لالستثمار 

واإلمناء 

 الزراعي

ذ أستا –يف القانون  دكتوراه

حماضر جبامعات اململكة 

 العربية السعودية

40 % 
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 --- ةنائب رئيس جملس اإلدار  الدكتور بديع الدروبي 2

 مؤسسة مالك – أسنان طبيب

 إدارة جملس رئيس – الدروبي

 التكافلي للتأمني العقيلة

0.33 % 

 % 0.33 مهندس مدني --- مفوض أولعضو   يقندقجاملهندس : حممد أمني  3

 % 0.74 رجل أعمال --- ثاني عضو مفوض داعبد الغين اجلَو:األستاذ  4

 % 0.5 --- ----- عضو  كعبد املنعم جعلو :األستاذ 5

 يا  أتماء ورتب اإلدارة التنتر ية  : 
 

 المؤه ت العلمية الوظيتة االت  والشهرة م

 هنستة كيميائية مسير ةام ال  مهنس تليما  األذ 1

 والمحاتبة وإدارة األةمال إمازة باالقتصاد  مسير مالشال أنس كي  ةثما  2

 كيميائية هنستة  مسير إنتاج رغرس كف ال زال 3

 إمازة باالقتصاد الرقابة الساخليةرئيس دائرة  العيا مهنس  4

 كهربائيةهنستة  رئيس السائرة التنية حافظ ةبود 5

 ي اإلنكلرز  إمازة باألدب أمرا تر مجلس اإلدارة زار الحلبشن 6

 

  يا  ببتماء كبار المساهمرا  : 

لعاام ةلماا أنا  لا  تعاسل نسابة مسااهمته  ةاا ا هاش ماا كباار المسااهمرا ل تاتثمارإ  الهرئة العربية 

 أما باقش األته  فهش موزةة ةلى العسيس ما المساهمرا :  السا ق

 نسبة المساهمة ةسد األته  تثمارالهرئة العربية ل ت

6.000.000 40 % 
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  ار زيااي دو  –تعتمااس الشااركة  سرمااة كبراارة فااش مشااترياتها مااا المااواد األوليااة )زيااي النخراال الخااام

 ( ةلى األتواق الخارمية .الشمس الخام 

 ماا القطاا ا ور ماا كمياات بابي تخصايص الشاركة ت  يا لا  ا فيما يخص )  ور القطا الصاناةش(أم      

 ,   2021 تنة   القطاع العام خ ل قبل

و مميا منتجات الشركة محمية بمومب حاق حماياة الملكياة لكنهاا ال تتمتاا بابي حماياة حكومياة أ

 ةلى أي ما منتجاتها بمومب القوانرا واألنظمة أو غررها . امتيازات

لاى ةأثار ماادي  ومسير بالا كر أنا  ال يوماس قارارات  اادرة ةاا الحكوماة أو المنظماات السولياة لهاا

لمتروضاة تيجاة العقوباات ان االتاتررادةمل الشركة أو منتجاتها أو قسرتها التنافسية ماةسا  اعوبة 

 .بشكل ةام

  تعتمس الشركة فش تسويق وبياا وتوزياا منتجاتهاا ةلاى مناسوبرا مازوديا بشااحنات م لقاة يتولاو

 تجاتها المحافظات وتزوده  بمنالتوزيا المباكر لمنتجاتها كما تعتمس الشركة وك ء لها فش بعض 

خا ل ةاام   اادرات فلايس هناا الصاعرس الخاارمش  ىببتعار موحسة فش كافة المحافظات دوأماا ةلا

 نتيجة  عوبات التصسير خ ل التترة الراهنة . 2021

 ومااسير بالاا كر أ  الشااركة خاا ل العااام التائااي لاا  تتعااري لعمليااات ذات طبيعااة غراار متكااررة أو

 . اتتثنائية

  ام الجودة :نظ 

وقاام بالتاسقرق  2021قام فريق المنح الخارمش لنظام إدارة الجودة  زيارترا دوريتارا خا ل ةاام 

الشااركة بالمعااايرر والموا ااتات المطلوبااة لنظااام إدارة الجااودة  نسااختها المعسلااة  ياازو  التاازامةلااى 
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 لممنوحااةاوتقاارر تمسيااس العماال بالشااهادة  مرااسةوكانااي نتااائت التااسقرق  2008إ ااسار  9001

 م . 2023 ل اية ةام

 :الهيكل التنظيمش 

 ظيمش التن )مرفق ربطًا فش  خر التقرير مسول يبرا ةسد العاملرا حسب وظائته  ما مخطه الهيكل    

لظروف إخضاع الموظترا لسورات تسريبية خارج المحافظة بسبب اةلما أن  ل  يت   –للشركة(     

 لعامة التش تمر  ها الب د .ا

 - 2021جازات التش تحققي خ ل ةام اإلن 

 األزماةتساويق ( بماا يختاض ماا مخااطر  –توزياا  –اتاترراد  – إنتاج ياغة تياتات العمل ) إةادة 

 مناتب . اتتثماري وتحقرق ةائس ةلى اتتمرارية ترر العمل  والمحافظةالعامة 

  : الصعوبات والمخاطر 

 .زمة التش تمر  ها الب د تتمثل الصعوبات التش توامهها الشركة إضافة إلى األ 

 ستوردات الشركة ما القطا األمنبش ال زم لتمويل الم احتياماتبعسم تمويل المصرف المركزي لكافة 

ر ضا ه وبالتاالش كاكل ها ا القاراي بإغ ق كافة التسهر ت البنكياة إضافة إلى قرار المصرف المركز 

توردة ارتتااع أتاعار الماواد الخاام المسا كماا أثار انتشاار فرارور كوروناا ةلاى ة النقسيةةلى السرول

 . نتيجة التوقف ةا العمل وزيادة الطلب ةلرها
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 األوراق الماليةالسلسلة الزمنية لألرباح المحققة والموزةة و افش حقوق المساهمرا وأتعار  -

 : المصسرة

 

 2020 2019 2018 2017 2016 البيا  م

 8.962.655.843 1.019.748.704 372.271.096 ( 27.543.735)  1.839.688.448 األرباح اإلممالية  

 1.500.000.000 450.000.000 300.000.000 300.000.000 375.000.000 للتوزيا المقترحة األرباح 1

 228.866.438 266.175.061 375.204.365 639.605.146 133.793.312 األرباح الموزةة  2

 12.084.087.736 4.187.712.761 4.169.398.854 4.249.932.929 4.760.887.293 حقوق المساهمرا 3

 867 365.87 589.07 694.50 486.79 أتعار األوراق المالية 4

 14.497.813.268 4.109.162.550 4.445.641.650 4.053.632.586 2.449.919.435 المبيعات 5
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 تحلرل المركز المالش -

                  :المومودات  -

 إيضاح التارق  2021/  12/  31 2020/  12/  31 الباايا  م

 % 58.19 202.694.519 551.022.446 348.327.927 الصافيةالمومودات الثا تة بالقيمة  1

 - - - - المشروةات قرس التنتر  2

 % 108.73 15.258.004.186 29.290.887.218 14.032.883.032 بالقيمة الصافيةودات المتساولةالموم 3

 % 107.51 15.460.698.705 29.841.909.664 14.381.210.959 بالقيمة الصافية إممالش المومودات 4

 

 : المطلوبات -

 إيضاح التارق  2021/  12/  31  2020/  12/  31 البايا  م

حقاااااااااااااااااااااااوق  1

 المساهمرا
12.084.087.736 25.747.498.593 13.663.410.857 113.07 % 

المطلوبااااااااااااات  2

 المتساولة
2.297.123.223 4.094.411.071 1.797.287.848 78.24 % 

المطلوبااات طويلااة  3

 األمل
- - - - 

إممااااااااااااااااااااالش  4

 المطلوبات
14.381.210.959 29.841.909.664 15.460.698.705 107.51 % 
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 :اح ارباأل 

 لع  2021لعام  أرباح إممالشرر المرزانية الختامية إلى أ  ما حققت  الشركة ما تش

 المحققة ما تقري  القطا األمنبش  ل ي غرر المكاتبةلما أ  لررة تورية  (13.288.723.095)

ة حققالم المكاتب زيادةوبالتالش فإ  األرباح اإلممالية بعس لررة تورية ( 4.262.471.194)مبلع 

 اتوزيعه المقترح فش حرا  ل ي األرباح الصافيةلررة تورية  (17.551.194.289)    تكو  مبلع 

رة لر (10.348.707.556) مبلع واالحتياطش االختياري  القانونش واالحتياطشبعس اقتطاع الضريبة 

 فقسد  % للتوزيا 200 نسبة لررة تورية  2.940.901.000) واحتجاز نسبة ما األرباح تورية

رر غوحققي مستوى  العامة فش توريافش ظل األزمة راريتها ماتتاتتطاةي الشركة المحافظة ةلى 

 واإليرادات .مسبوق ما األرباح 

  : المبيعات 

  لررة تورية , (42.607.899.767) ما مقسار  2021 لع إممالش مبيعات ةام 

  التطورات المستقبلية العامة  

 ةلااى 14/12/2020 تاااري  م/163 رقاا  الماليااة واألتااواق اقاألور  هرئااة موافقااة ةلااى الحصااول تاا 

 . النباتية الزيوت لصناةة األهلية الشركة خزينة أته  كراء

 فتاارات خاا ل تااه /  750.000/  أ اال مااا تااه /  295,495/  بشااراء الشااركة قامااي حراا  -

 .  26/08/2021  تاري  وانتهي 05/01/2021  تاري   سأت التش الشراء

 ..  26/08/2021 تاري  بعس الخزينة أته  كراء اة الشركة توقتي -

 . شراءال موةس  سء تاري  ما كهراً /  18/  لمسة تتشتريها التش باألته  باالحتتاظ الشركة تتقوم -

 إنتاج منتجات مسيسة . وتخفيض التكاليف ووتنويع  زيادة اإلنتاج  العمل ةلى -

 /5.000 وتاطش انتااج / الشامس دوار كريار وتعبئاة زيايتل ما تجار محلررا ت  توقيا ةسة ةقود -

 . 2022طا خ ل ةام 
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خاا ل ةااام خا ااة  اتماركااب وتعبئااة السااما النباااتش تاا  توقيااا ةقااود مااا تجااار محلراارا ةلااى انتاااج -

2022 . 

م بعاا وتيساتمر 2021 ف حر   اسأ العمال  هاا بعاام سرلوهات لتخزيا األةالتبمرر ت  توقيا ةقود  -

2022 . 

  :أتعاب التسقرق 

تابعة م يارا فقاه  (7.500.000)مبلاع  / 2021حساابات الشاركة لعاام /  تاسقرقتعااب  ل ي أ  -

 . ال غرر  توريةوخمسمائة ألف لررة 

 مجلس اإلدارة و مكافآت تعويضات   -

إممااالش أرباااح التشاا رل مااا  % ( 3.5)   نساابة تاا  التو ااية  تخصاايص مبلااع ألةضاااء مجلااس اإلدارة 

 (465.105.308)   وقاس  ل اي ادة تقراي  القطاا األمنباش ما إةالمحققة غرر  المكاتب ختضوبعس 

ال  ةتاوري سة  الف وث ثمائة وثما  لرراتوخمسة وتتو  ملرو  ومائة وخمأربعمائة فقه  لررة تورية

 .أمام الهرئة العامة  2021غرر ل  تصرف بعس ومعروضة فش مرزانية 

رية داخال تاو  ماا اإلدارة التنتر ياة ةالساادة أةضااء مجلاس اإلدار  بامتماةاات ل ي المصاريف الخا ة 

 ةعاة وتابعو  ألاف وأربعمائاأربعة م يارا ومائاة وأربفقه  وريةت ررةل (4.174.400) وخارمها مبلع 

 مجلااس اإلدارة  مبلااع كمااا  ل ااي تعويضااات وبااسالت ملسااات ,  2021لراارة تااورية ال غراار خاا ل ةااام 

 . 2021ةام  ةاتورية ال غرر لررة  خمسو  ملرو  فقه :  (50.000.000

 رواتب وتعويضات وةموالت اإلدارة العليا :  -

 

 2021 اإلمماليةمور األ المسمى الوظيتش والشهرة االت  مسلسل

 43.472.280 مسير ةامال األذ  المهنسر مهنس تليما   1

 16.555.560 مسير مالشال كي  ةثما  خالس أنساألتتاذ  2
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 15.715.224 تاجمسير إن كف ال زال غازي  رغرسالكيميائش  3

 14.345.844 المسير التنش المهنسر حافظ محمس ةبود 5

 8.469.396 لرقابة الساخليةا مسير العيا  ةبس ال نش مهنساألتتاذ  4

 8.452.716 أمرا تر مجلس اإلدارة الحلبش ةزت نزاراألتتاذ  5

 

   2021التبرةات واإلةانات لعام: 

 إلى كل مما يلش :   ( 5.000.000 )قامي الشركة  توزيا مبلع  

 .سو  اإلداريرااتتثنائية للعاملرا  و  إنسانية حاالت 5.000.000

 

 :لجا  مجلس اإلدارة -

 لجنة مشتريات المواد األولية الخارمية والمؤلتة ما السادة: -

 رئيس اللجنة                المهنسر محمس أمرا قنسقجش

 جنةةضو الل          غالب مواد  نشاألتتاذ ةبس ال 

 ةضو اللجنة  األتتاذ ةبس المنع   الح معلو  

 ةضو اللجنة  المهنسر مهنس تليما  األذ  

 ةضو اللجنة  األتتاذ أنس خالس كي  ةثما  

 مراقب ةضو  األتتاذ مهنس ةبس ال نش العيا  

 ةضو اللجنة  الكيميائش رغرس غازي كف ال زال 

 نةمقرر اللج            األتتاذ نزار ةزت الحلبش 
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 :لجنة التسقرق والمؤلتة ما السادة  -

 رئيس اللجنة          لسكتور محمس حسا العسرري ا

 اللجنة ةضو                المهنسر محمس أمرا قنسقجش

 ةضو اللجنة          غالب مواد  نشاألتتاذ ةبس ال 

 مقرر اللجنة  ةبس ال نش العيا   األتتاذ مهنس

 :األوراق المالية المصسرة -

 فقااه خمسااة ةشاار ملرااو  تااه  وتاا  تتصاارل نساابة   ( 15.000.000)  لااع ةااسد األتااه  المصااسرة   

 ى نهاياة مساهمة أةضاء مجلس اإلدارة د وال توماس أي تملال لعنا ار اإلدارة التنتر ياة والمطلعارا حتا  

 .2021ةام   
 

 نتائت التقري  السنوي للرقابة الساخلية: -

 قابة الساخلية مرسة.كاني نتائت التقري  السنوي للر     
 

 :تقرير مسقق الحسابات  -

 للشركة دو  أية تحتظات. 2021 سر تقرير مسقق الحسابات باةتماد النتائت النهائية لعام     
 

 :2022الموازنة التقسيرية لعام    -

 )حااااااااوالش  2021 لاااااااع إمماااااااالش اإليااااااارادات المتوقعاااااااة بمومااااااااب الموازناااااااة التقسيرياااااااة لعاااااااام     

مااا قيمااة السااه   (%560) د وقااسرت األرباااح المتوقعااة بحااوالش لراارة تااورية( 73.309.842.000

 .طا زيوت وتمو   8.800ما خ ل إنتاج الواحس 
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 :مةاالخات -

م ةلاااى الااارغ  ماااا انتشاااار فرااارور كوروناااا وارتتااااع أتاااعار الماااواد الخاااا طاةي الشاااركة الثبااااتتاتااا -

حرا   وقاس حققاي الشاركة قتازة نومياة ماا ا دتمار  هاا تاوريواألزماة العاماة التاش ياة المستوردة والمحل

 األرباح والمبيعات.

متا  اةاش لماا قسبالشكر والتقسير للهرئة العربية ل تاتثمار واإلنمااء الزر  مجلس اإلدارةيتقسم  الختام وفش

ا كما   وتقسم  ما دة  ومؤازرة مستمريا كا  لهماا أببار األثار فاش و اول الشاركة إلاى ماا و الي إليا

ه  بالشااكر الجزياال للسااادة رلتاااء الااسوائر الحكوميااة وموظترهااا ةلااى مختلااف مسااتوياتيتقااسم المجلااس و 

 لجهوده  المشكورة د ولما يقسمون  ما ةو  ومساةسة للشركة .

ا وةماال ويتقسم المجلس ك لل بالشكر والتقسير لجميا العاملرا فش الشركة ما إدارة ومهنستارا وفنرار 

 طر العربش السوري المزيس ما التقسم واالزدهار.ويتمنى للشركة اتتمرار النجاح د وللق

 مجلس اإلدارة   




