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مالية عن السنة الالعامة تقرير مجلس اإلدارة لشركة عصير الجبل الطبيعي المساهمة المغفلة 

ي تقوم اجتماع الهيئة العامة غير العادية التالذي سيناقش في  31/12/2021الموقوفة بتاريخ 

  .بأعمال الهيئة العامة العادية

هيئة األوراق واألسواق المالية ، السادة ممثلي وحماية المستهلك وزارة التجارة الداخلية يممثل ادةلسا

السيدات والسادة المساهمون في شركة عصير ، 2021عن عام  حسابات الشركة مدقق ديالس، السورية

 .لحضورا، السادة المساهمة المغفلة العامة الجبل الطبيعي

 أعمالب تقوم التي العادية غير العامة الهيئة اجتماع في بكم نرحب اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس باسم

 388 رقم بجلسته اإلدارة مجلس وقرار للشركة، األساسي النظام ألحكام استنادا العادية العامة الهيئة

 23/06/2022بتاريخ  390اع مجلس اإلدارة في جلسته رقم مالمعدل في اجت ،28/03/2022 تاريخ

 لرسميةا اإلعالم وسائل بواسطة الدعوة نشر على المالية واألسواق األوراق هيئة موافقة تمت أنوبعد 

 واسطةب المساهمين للسادة الدعوة توجيه تم ،02/08/2022تاريخ  /ف-ص-972بموجب الكتاب رقم /

 الستكمال المباشر واالتصال,  والهاتف,  الفاكس بواسطة منهم والبعض يسبوك والفا االلكترونية النشرة

 غرفة في 25/08/2022 بتاريخ صباحا عشرة الحادية الساعة الخميس يوم االجتماع لحضور الدعوة،

 وهيئة ستهلك،الم وحماية الداخلية التجارة وزارة إلى الدعوة توجيه تم كذلك بالسويداء والصناعة التجارة

 دعوة تمت كذلك االجتماع، لحضور مسجلة رسمية كتب بموجب السورية المالية واألسواق األوراق

اية ت تسميته من قبل وزارة التجارة الداخلية وحمتم الذي فرزت العمادي األستاذ الحسابات مدقق

 حسابات تدقيق عن شهادته ليقدم 01/09/2021 تاريخ 13274/4252/1بموجب الكتاب رقم  المستهلك

تاريخ بوالميزانية العمومية الموقوفة  ،31/12/2020 بتاريخ الموقوفة العمومية والميزانية الشركة

 :التالي األعمال جدول لمناقشة  31/12/2021
 

 .اإلدارة مجلس رئيس السيد كلمة -1

 .2020/2021  يعام خالل الشركة أعمال عن اإلدارة مجلس لتقرير االستماع -2

 الدورة عناألستاذ فرزت العمادي والشهادة التي يقدمها  الحسابات مدقق لتقرير االستماع -3

 .31/12/2021 وعن الدورة المحاسبية الموقوفة بتاريخ  – 31/12/2020 بتاريخ الموقوفة المحاسبية

 المالية الدورة عن الحسابات مدقق وتقرير العمومية والميزانية اإلدارة مجلس تقرير مناقشة -4

 ،ايهمعل والتصويت 31/12/2021 والدورة المالية الموقوفة بتاريخ  – 2020 /31/12 بتاريخ الموقوفة

 .اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس ذمة وإبراء

 واألسواق األوراق هيئة في أسمائهم المدرجة المدققين من 2022 لعام حسابات مدقق انتخاب -5

 .أتعابه بتحديد اإلدارة مجلس وتفويض السورية المالية

 القطاع من العامل المال لرأس ممول جديد مستثمر مع والتعاقد بالبحث اإلدارة مجلس تفويض -6

 القطاع من أو السوري، االستثمار قانون شروط عليه تنطبق الذي األجنبي أو المغترب أو المقيم الخاص

 .وتشغيلها بالطاقة اإلنتاجية حسب الدراسة االقتصادية بالشركة للنهوض العام أو المشترك

 مساهمين بصفتهم الودية بالطرققرض خالد وخلدون المجذوب  بتسوية اإلدارة مجلس تفويض -7

 المتضمن خطأ مهني.  النقض محكمة عن صادرالمبرم ال قضائيالحكم النتيجة ، بالشركة



 

 

 

 

2 
 

ل.س/ لرئيس  10.000عن كل جلسة بمبلغ /ناقشة طلب أعضاء مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم م -8

ا لسيارة لتر/ بنزين شهري 50إلى بدل قيمة / ةل.س/ لبقية األعضاء، باإلضاف 5.000مجلس اإلدارة، و /

 .بصفته مداوم يوميا بالشركة وال يتقاضى أي راتب رئيس مجلس اإلدارة
 

ين صرمالمن ينالعام خالل الشركة أعمالعلى وبكل شفافية سادة المساهمون ال بد من اطالعكم لأيها ا

مه لبيع ودعبتوجيهات مجلس اإلدارة، وبنشاطها الشخصي،  التنفيذية اإلدارةه توما حقق ،2021 و  2020

مت في ساهما تمكن من بيعه من المخزون القديم ومن اإلنتاج الجديد الذي حقق سيولة نقدية متواضعة 

النية  كما أنها ساهمت في تحقيق دفعة حسن، لإلنتاجالمتممة المواد المواد األولية وجزء من شراء 

تسوية وجدولة قرض لل.س/ أربعون مليون ليرة سورية  40.000.000للمصرف الصناعي البالغة /

ثة ثالل.س/  23.514.370لمدة سنتان وبأقساط قيمة القسط الواحد كل ثالثة أشهر / المصرف الصناعي

ت األعمال قام كل هذهوعشرون مليون وخمسمائة وأربعة عشرة ألف وثالثمائة وسبعون ليرة سورية، 

الح صبدون قروض مصرفية وبمساعدة السيد رئيس مجلس اإلدارة السيد شحاذة بها اإلدارة التنفيذية 

ي واجهتها ولوال العقبات الكثيرة التقروض متواضعة للشركة في أوقات الحاجة الملحة،  الدين الذي قدم

لحصول على ا تقنين الكهرباء بشكل غير طبيعي وعدم إمكانية في لمعاناةاالشركة خالل هذا العام وأهمها 

 لمتممةا المواد أسعار وارتفاع واحدة، عمل وردية ضمن اإلنتاج خطوط لتشغيل المطلوبةمادة المازوت 

 أمام عقبة شكلت األشياء هذه جميع وغيرها، المعدنية والعبوات والكرتون الزجاجية العبوات مثل لإلنتاج

 كمية تصنيعو استجرار تم وبالنتيجة المتاحة اإلمكانيات ضمن للعمل اضطرهم مما اإلنتاجية، الخطة تنفيذ

 عتمدتوا جاجية،ز وعبوات كرتونية عبوات في العصير لتعبئة باإلضافة والعنب والتفاح، البندورة من

 و يلية،التحو المصانع إلى التفاح خل ومن المركزات من السابق المخزون من كبير قسم بيع على الشركة

 لتيا المخاطر بسبب جدا، باهضه كانت النقل تكاليف بأن علما المحافظات بقية وفي المحلية السوق

 ىعل الحضر بسبب الراهن الوقت في متوفرة غير للخارج التصدير إمكانية أما السائق، لها يتعرض

 حققت قد والمبيعات اإلنتاج من الكمية هذه وبالنتيجة .المصرفية االعتمادات فتح إمكانية وعدم سوريا

 لم لكنهاو السابقة، السنوات مع مقارنة بها بأس ال بنسبة الخسائر تخفيض في ساهمت التي األرباح بعض

 تالعمال صرف وفرقوالخاصة  المصرفيةعلى القروض  والفوائد واألجور الرواتب لتغطية كافية تكن

 لنفقاتا من وغيرها والعقارات اإلنتاج وخطوط واآلليات اآلالت واهتالك المالية، والضريبة األجنبية

 .الضرورية

 خالل األمريكي الدوالر صرف سعر على والمستمرة الكبيرة التغيرات آخر جانب ومن جانب من هذا

 خسائر إلى أدى األمر وهذا بالدوالر الشركة على المترتبة القروض على السلبية وانعكاساته 2021 عام

 الشركة تملكها التي والعقارات اإلنتاج وخطوط وتجهيزات آالت أسعار في كبيرة زيادة يقابلها محققة غير

 الشركة المعاناة هذه كل ومع. بكثير الخسائر تفوق بنسبة السوق أسعار حسب أثمانها ازدادت والتي

 إليها يطمح التي األرباح وستحقق أفضل ستكون القادمة األيام بأن كبير واألمل بالعمل مستمرة

 لتعطي حقيقتها على لتظهر الثابتة أصولها تقييم إلعادة للشركة الفرصة أتيحت وإذا هللا، بإذن المساهمون

 بداية عند الشركة ألن معها المتعاملين من وغيرهم والمصارف وللتجار للمساهمين أفضل حقيقية صورة

 السورية بالليرة يعادلها ما أو أمريكي دوالر ماليين عشرة$/  10.000.000/ رأسمالها كان التأسيس

 أبدا شيء يعني ال السورية بالليرة المبلغ هذا واآلن سورية، ليرة مليون أربعمائة /س.ل 400.000.000/

 الشركة بأن  المساهمون ليطمئن حقيقتها على الشركة لتظهر الثابتة األصول تقييم إعادة من بد ال لذلك

 وتعيد الشرسة الحرب هذه من سورية تخرج أن بعد واعد مستقبل وينتظرها خير بألف تزل ولم ستستمر
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 كل ومع كبيرة، اقتصادية أزمة شكلت بلدنا على المستمرة الكونية الحرب وأن اكم. اقتصادها استقرار

 الحاضر الوقت في خاصة الظروف كانت مهما تتراجع ولن العمل في مستمرة الشركة بأن مأطمئنك ذلك

 كبير، وطني واجب نعتبره الذي الغذائي األمن ودعم الزراعي إنتاجنا لتصنيع كبيرة المسؤولية ألن

 .والعمال والمزارعين الفالحين لإلخوة أمان وصمام اجتماعي مكسب تزل ولم كانت الشركةو

اج يكون نقترح على الهيئة العامة الغير عادية للشركة في هذه الظروف بيع عقار أو آليات أو خط إنت

قابل لالستبدال أو أي شيء آخر من موجودات الشركة لنتمكن من تسديد القروض المترتبة على 

 الشركة بالعمالت األجنبية. 

 604.120.080 .بمبلغ جانبيها في متوازنة ،31/12/2021 بتاريخ الموقوفة الختامية الميزانية بلغت لقد

 لم يذيةالتنف اإلدارة بأن وتبين سورية،ليرة  ستمائة وأربعة ماليين ومئة وعشرون الفا وثمانون س.ل

 الدامية ثواألحدا جانب من الالزم التمويل وجود عدم بسبب 2021 لعام اإلنتاجية الخطة تنفيذ من تتمكن

 وعلى الشركة أداء على سلبا انعكست والتي آخر، جانب من منها نعاني نزل لم التي األمنية والظروف

خرى مبلغ وفي النتيجة بلغت األرباح المحققة من األعمال الرئيسية واإليرادات األ ،.الوطني االقتصاد

على  والخسائر الغير محققة والناتجة عن تغيير أسعار القطع األجنبي المترتبة ل.س/ 20.409.228/

حققة وهذه الخسائر غير م /س.ل 700.813.193/القروض بالعمالت األجنبية على الشركة بلغت قيمتها 

 خسائرلارباح واألحساب  فيلكن قانون المحاسبة حسب المعايير الدولية يفرض أن تظهر هذه الفروقات و

.   

 من المدققة 31/12/2021 بتاريخ الموقوفة الختامية والميزانية المالية البيانات على اإلدارة مجلس طلعا

 ألستاذا السورية، المالية واألسواق األوراق هيئة في اسمه المدرج الخارجي الشركة حسابات مدقق قبل

 28/04/2021تاريخ  375والجلسة رقم   23/06/2022 تاريخ /390/ رقم الجلسة في ،فرزت العمادي

  .باإلجماع اعليهم الموافقة وتمت  2020فيما يخص البيانات المحاسبية لعام 

 تاريخ 110 رقم الوزراء مجلس يسئر قرار إلى استنادا اآلن ننتقل الكرام والسادة السيدات* 

 حداثاأل تسلسل حسب السنوية النتائج عن باإلفصاح والمتعلقة منه 10 المادة والسيما, 24/04/2019

 ةالمساهم الطبيعي الجبل عصير شركة إدارة مجلس بتقرير الخاصة/  3/ رقم اإلفصاح استمارة وفق

 اريخت السورية المالية واألسواق األوراق هيئة الصادر عن /7التعميم رقم / وفق ،العامة المغفلة

 بد ال لذلك العامة، المغفلة المساهمة الشركات على وإشراف رقابة هيئة أصبحت التي ،21/02/2021

 :يلي ما حسب النقاط بعض توضيح من

 

 اإلقرارات الثالثة المطلوبة من مجلس اإلدارة.* 

 رقم تثماراالس بقانون مشمولةالعامة  المغفلة المساهمة الطبيعي الجبل عصير شركة إن /2و  1الفقرة /

 الوقت في  تابعة وال فروع "شركات  لها يوجد ال"  السويداء مدينة الرئيسي ومركزها 1991 لعام 10

 هوريةالجم داخل ووكالء ممثلين تعين أن لها يحق كما المستقبل في ذلك يحصل أن يمكن ولكن الحاضر

 .وخارجها السورية العربية

 صأشخا سبعة من مؤلف 2019/2023 عام لدورة منتخب إدارة مجلس قبل من تدار الشركة /3الفقرة /

 : السادة وهم

 .اإلدارة مجلس رئيس الدين صالح شحاذة السيد - •

 . اإلدارة مجلس رئيس نائب المصري أحمد تيسير الدكتور - •
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  مفوض إدارة مجلس عضو سعدى أبو أجود طارق األستاذ - •

 . إدارة مجلس عضو أكرم منير نصر األستاذ - •

 . إدارة مجلس عضو عسلي أبو محمد حسين المهندس - •

 .إدارة مجلس عضو البحري نجيب سلمان المهندس - •

 . إدارة مجلس عضو عبود حسن خالد األستاذ - •

•  

 :اإلدارة مجلس أعضاء عن موجزة لمحة
 

 المساهمة الطبيعي الجبل عصير شركة ومؤسس اإلدارة مجلس رئيس الدين صالح شحاذة السيد

 راعيةز مشاريع يملك ، فنزويال في مغفلة مساهمة شركات لعدة إدارة مجلس ورئيس ، العامة المغفلة

 . سوريا في وعقارات

 فسم واقتصاد تجارة دكتوراه اإلدارة، مجلس رئيس نائب ، المصري أحمد تيسير الدكتور 

 .جامعي وأستاذ واالقتصاد التجارة كلية عميد نائب قانوني، محاسب المحاسبة،

 محل يملك أعمال إدارة مجاز مفوض، إدارة مجلس عضو سعدى، أبو أجود طارق األستاذ 

 .السويداء في راعية ز وأراضي عقاراتو تجاري

 الزراعية، الهندسة في إجازة يحمل إدارة مجلس عضو عسلي، أبو محمد حسين المهندس 

 .السويداء في وأمالك عقارات ويملك مغترب

 وسلسلة عقارات مجموعة ويملك أعمال رجل إدارة، مجلس عضو نصر، منير أكرم السيد 

 .السويداء في حديثة مطاعم

 محل يملك المحاسبة، قسم واقتصاد تجارة مجاز إدارة، مجلس عضو عبود، حسن خالد األستاذ 

 .السويداء في وأراضي وعقارات تجاري

 الزراعية الهندسة في إجازة يحمل إدارة، مجلس عضو البحري، نجيب سلمان المهندس 

 يف زراعية وأراضي وعقارات زراعية صيدلية يملك الزراعة مجال في الفنية خبرته إلى باإلضافة

 السويداء

 

 :  دةالسا فهم الشركة أسهم من%  5 من أكثر يملكون الذين الشركة من المصدرة األسهم مالكي كبار

 ونخلد محمد الدين، صالح عمر المجذوب، محمد خالد الدين، صالح الدين صالح الدين، صالح شحاذة

 المجذوب

 /%6.97/  يملك الدين، صالح شحاذة الدين صالح الشركة، أسهم من% 18 يملك الدين، صالح شحاذة

 ن،الدي صالح شحاذة عمر الشركة، أسهم من%/ 8.43/  يملك المجذوب، محمد خالد الشركة، أسهم من

 .الشركة أسهم من% 8.43/  يملك المجذوب خلدون محمد الشركة، أسهم من%/ 6.72/ يملك

 :التنفيذية اإلدارة ذوي عن موجزة لمحة/  4الفقرة / 

بيل عادل ناألستاذ  المالي المدير واقتصاد، تجارة مجاز العام، المدير عاصي أبو نجيب منصور األستاذ

 شركة في وحسابات مالية دائرة رئيس جعفر، علي شوقي المحاسب واقتصاد، تجارة مجاز ،حرب

 .ةالثقاف من جيد مستوى وعلى معاهد خريجين جميعهم وعمال وفنيين السويداء، المائية المشاريع
 

 يلي: ال يوجد لجان مجلس إدارة بل هناك تسمية ألعضاء المجلس حسب ما /5الفقرة /
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 - اإلدارة مجلس رئيس الدين صالح شحاذة السيد. 

 • - مسؤول عن مراقبة ومتابعة قسم  اإلدارة مجلس رئيس نائب المصري أحمد تيسير الدكتور

 . المحاسبة واإلدارة المالية

 • - ومسؤول عن متابعة التسويق  مفوض إدارة مجلس عضو سعدى أبو أجود طارق األستاذ

 والمبيعات الداخلية والخارجية.

 • - مسؤول عن مراقبة األعمال والتعبئة والتغليف في  إدارة مجلس عضو أكرم منير نصر

 المصنع.

 • - مسؤول العالقات العامة إدارة مجلس عضو عسلي أبو محمد حسين المهندس. 

 • - مسؤول عن األمور الفنية بالشركة. إدارة مجلس عضو البحري نجيب سلمان المهندس 

 • - مسؤول التجارة والتسويق. إدارة مجلس عضو عبود حسن خالد األستاذ 

 منض المركزة العصائر وإنتاج الفواكه تصنيع حيث من للشركة حقيقي منافسال يوجد  /6الفقرة /

 الشرق منطقة في الوحيدة الشركة هي الطبيعي الجبل عصير شركة ألن العالمية، المواصفات

 جدا   ضئيلة فهي والخارجية الداخلية السوق في حصتها حيث من أما االختصاص، حيث من األوسط

 دملع الداخل في تسويقي كادر وجود وعدم جانب من العالمية واألوضاع االقتصادية الحرب بسبب

 اقتهاط من يذكر شيء تصنيع من الشركة تتمكن لم لذلك( العامل المال رأس) النقدية السيولة توفر

 .التنافسية السوق دخول من تتمكن ولم اإلنتاجية

 / من الضمانين وبعض الفالحين األخوة من األولية للمواد موردين على تعتمد الشركة /7الفقرة 

 طرطوس، محافظة حمص، محافظة دمشق، ريف محافظة درعا، ومحافظة السويداء محافظة

 وقد لخارج،ا من مستورد هو ما ومنها محليا   موجود هو ما منه اإلنتاج متممات أما الالذقية، محافظة

 وأ للمبيعات بالنسبة كذلك األحيان، بعض في المشتريات إجمالي من%  10 يتجاوز رقما   يشكل

 .اداتاإلير أو المبيعات قيمة من%  10 تتجاوز نسبة لنا تحقق قد شركات توجد اإليرادات،

  / وال ،ةحماية حكومي وهذه تعتبر 1991لعام  10الشركة مشمولة بقانون االستثمار رقم  /8الفقرة 

 امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة. توجد

 / منها الشركة، على سلبي مادي أثر لها كان التي الحكومية القرارات بعض صدرت لقد    /9الفقرة 

 العامة، المغفلة المساهمة الشركات على الضريبة قانون بتطبيق السويداء مالية مديرية التزام عدم

 كل في الشركة واقع حقيقة تظهر التي المالية والبيانات الحقيقية، األرباح على ضريبة تدفع التي

 المالية مديرية ذلك ومع خاسرة، أسف بكل كانت السابقة السنوات لكافة المنتهية المحاسبية الدورات

 الضريبة قانون بتطبيق تقوم وال حق وجه بدون تعسفية سنوية ضرائب الشركة على تفرض كانت

 الحقيقية، األرباح على%/ 14/ قدرها ضريبة تدفع العامة المغفلة المساهمة الشركات ان ينص الذي

 تاريخ لغاية المالية مديرية منها قبضت ذلك كل ومع سجالتها كل وبعرف خاسرة الشركة لذلك

 ومائة ألف وثالثون وخمسمائة مليون عشرة تسعة س.ل 19.530.106 وقدره مبلغ 31/12/2021

 وبحق السويداء مالية مدير بحق اإلداري القضاء أمام دعوى إقامة استدعى مما سورية، ليرات وست

 اإلداري القضاء قبل من مبرم قضائي حكم أول صدر القضائية الدعوى وبنتيجة المالية، وزير

 لجنة وقرار الضريبة فرض لجنة قرار بإلغاء 2003 عام تكليف عن 2015 عام بداية في األعلى

 حسب جديد من التكليف وإعادة( س.ل 2.985.000) الفائدة مع البالغة الضريبة وإعادة النظر إعادة

 ولم الصحيح بالشكل الحكم مضمون تنفذ لم بالسويداء المالية مديرية ولكن الشركة، وقيود سجالت
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 تحت 850.000 مبلغ بإضافة صحيحة غير بطريقة 2003 عام تكليف وأعادت حقها، للشركة تعيد

 يشاء كيفما األمور وصاغوا التدقيق لجنة بقرار وال المحكمة بقرار تلتزم ولم تأخير فوائد شعار

 يأخذوا ولم إضافية، فائدة بدفع الشركة يلزموا ال حتى إلزامية شبه معهم تقاص بعملية للقيام ودعونا

 إقامة صدى في نحن واآلن ، بطعنه الطاعن يضار ال  تقول التي القضائية القاعدة االعتبار بعين

 . مبرم قضائي حكم فيها صدر قد قضية في جديدة دعوى

 اليةم مديرية بحق األعلى اإلداري القضاء قبل من مبرمثاني  قضائي حكم على الشركة حصلت كذلك 

 دةإعا لجنة وقرار الضريبة فرض لجنة قرار بإلغاء 1999 عام تكليف عن 2017 عام في السويداء

 من كليفالت وإعادة /س.ل 1.117.439/ الفائدة مع قيمتها البالغة المدفوعة الضريبة وإعادة النظر

 نفذت لم بالسويداء المالية مديرية ولكن الخبرة، لجنة وقرار الشركة، وقيود سجالت حسب جديد

 مخالف بشكل 1999 عام تكليف وأعادت حقها، للشركة تعيد ولم الصحيح بالشكل الحكم مضمون

 / قيمتهاجديدة  ضريبة بفرض قامت الشركة، سجالت حسب حساباتها بتسوية تقوم أن وبدل للحكم

 جاءوا لب التدقيق لجنة بقرار وال الصادر والحكم المحكمة بقرار تلتزم لم وبذلك /س.ل 7.947.519

 هذهو المبلغ، بإعادة الحكم وصدرسابقا  المدفوعة 1999 عام عن الضريبة بدفع الشركة يطالبون

 .نهائيا مقبولة غير مهزلة تعتبر

  الذين لديهم حكم قضائي مبرم صادر عن محكمة  المجذوب وخلدون خالد نالمساهميهناك قضية

دة بعد أن حصلت على إشعار مصرفي من البنك الفرنسي يحدد قيمة الفائبخطأ مهني كبير النقض 

ة وأل $ / واحد وستون ألف دوالر أمريكي، وبدل إجراء عملية تقاص بين الشرك 61.000/الحقيقية 

لمدفوعة ف واعتمدتها المحكمة من قيمة الفائدة االمجذوب وتخفيض قيمة الفائدة التي حددها المصر

ي $/ خمسة وتسعون ألف دوالر تحسم من قيمة القرض المتبق95.000ليبقى لصالح الشركة مبلغ /

 $/ مائة وثالثة وثالثون ألف دوالر أمريكي وبذلك يصبح القرض133.000على الشركة وقدره /

رصيد وبخطأ مهني جمعت مت محكمة النقض حك$/ ثمانية وثالثون ألف دوالر، 38.000المتبقي /

= مصاريف قضائية وبذلك أصبح المبلغ 15.000+الفائدة الحقيقة61.000+133.000مبلغ الدين 

 مهنيال طأهذا الخ يتخلله$ / 209.000/ بملغ النقض محكمة قبل من$ وصدر الحكم 209.000

 تسويةل لجئنا لذلك القضاة، مخاصمة دعوى المحكمة قبول عدم بسبب تجاوزه، من نتمكن لمو ،كبيرال

 مبلغ نع تنازلوتشبث بقرار المحكمة وبعد معاناة تجاهل الحقيقة والواقع  الذي المجذوب مع ودية

 اهذ لديها يوجد ال الشركة لكن$/ 150.000/ المبلغ ليبقى دوالر ألف وخمسون تسعة$ 59.000/

 لهم دفعن أن على معه ودية تسوية في للبحث المجذوب آل محامي مع التواصل وتم واحدة دفعة المبلغ

 في مثبته ونتك أن يجب والتسوية السورية بالليرة يعادلها ما أو دوالر ألف ثالثون قدرها أولية دفعة

مجلس اإلدارة يبحث عن مصالحة ودية عن طريق  لكن التسوية تأخرت األحداث وبسبب المحكمة

  لعلهم يستجيبوا للواقع والحقيقة.بصفتهم مساهمين كبار في الشركة التحكيم 

 المستحق واألخير جيدة واإلدارة قامت بجدولة القرض الرابع الصناعي المصرف مع العالقة  / 

 قبل التسوية وبعدها :حسب الجدول التالي 
  

 96,417,766 اصل القرض

 86,250,647 فوائد تأخير محتسبة  

 61,585,553 د عن أصل الدين فوائد تأخير تزي
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 2,146,635 مصاريف قضائية

 558,383 إعادة تخمين 

 246,958,984 مجمـــــــــــــــوع الدين قبل التسوية 
 

 .سل     41,487,906وبعد عملية التسوية المذكورة أعاله تم اعفاء الشركة من مبلغ             

 

 ل.س     205,471,078                                            والباقي من أصل المجموع السابق
 

 ل.س       0040,000,0يخفض منه دفعة حسن النية                                          
 

 .سل    165,471,078فيصبح أصل القرض الجديد بعد التسوية                         
 

 .س ل      23,108,226يضاف له فوائد جديدة لمدة سنتين                                
 

 .س          ل    188,579,304مجموع القرض مع الفوائد بعد التسوية                         
                                                                =================== 

د   يسدد هذا المبلغ على ثمانية أقساط ربع سنوية متساوية قيمة كل قسط مع الفوائ
م. ولمدة  5/1/2022ل.س.  يستحق القسط األول اعتيارا من تاريخ    23,572,413

 سنتان فقط .
 

 / عدا ما حكومية امتيازات بأي تتمتع وال الدولية الجودة معايير بتطبيق تقوم الشركة إن - /10الفقرة 

 في المبدأ حيث من الشركات واهم أولى من وتعتبر 1991 لعام 10 رقم االستثمار بقانون شموليتها

 دولية وشهادات امتيازات عدة على حصلت قد الشركة وأن كما السوري، الزراعي المنتج تصنيع

 ISO  شهادة أول على حصلت كذلك العالمية، DNV شركة من  ISO 22000 األيزو شهادة أهمها

 للصناعات العربي االتحاد من الطبيعية العصائر صناعة في قاطبة ، العربي الوطن في  22000

 .القاهرة في العربية الدول لجامعة التابع ،23/06/2008 بتاريخ الغذائية

 / إلدارةمجلس ا السيد شحاذة صالح الدين رئيس الهيكل التنظيمي بالشركة هو كالتالي: /11الفقرة 

نبيل ذ األستا المالي المدير واقتصاد، تجارة مجاز العام، المدير عاصي أبو نجيب منصور األستاذ

خبرة واسعة في مجال المحاسبة  جعفر علي شوقي المحاسب واقتصاد، تجارة مجازة ،عادل حرب

 ميسون السويداء، المائية المشاريع شركة في وحسابات مالية دائرة رئيسحيث عمل محاسب و

 الصندوق نةأمي عبود، أحمد ليليان التسويق، مدير معاونة حسون أبو عائدة ، اإلنتاج مديرة البكفاني

ال وحراس وعمال فنيين وعم وإداريين مستودعات أمناء من تبقى وما اإلداري، المدير ومعاونة

 . االجتماعية بالتأمينات جميعهم مسجلين عامل وموظف 30 -25يتراوح عددهم بين عاديين، 
 

 / تهديد مستمر لتصفية 2011 لعام 29 رقم الشركات قانونمن   /105/  103/ :/  91المادة - /12فقرة ،

 واقع مع مءتتال ال الشركة إذا تجاوزت خسائرها نسبة معينة من رأس المال، وهذه المادة من القانون

 هذا من متضررة والشركة وآليات، وعقارات ومباني ثابتة إنتاج خطوط تملك التي الصناعية الشركات

 على الشركة خسائر زادت إذا"  حيث القانون ينص على ما يلي: بالتصفية، لحظة أي في ومهددة القانون

 إطفاء إما لتقرر لالجتماع العادية غير العامة الهيئة دعوة اإلدارة مجلس على وجب رأسمالها نصف
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"  وتصفيتها الشركة حل أو قانونا، المقرر األدنى الحد عن يقل ال بما المال رأس تخفيض أو الخسائر،

بإبالغ الهيئة العامة غير العادية  /103بتأكيد وتوضيح مضمون ومخاطر المادة /  اإلدارة مجلسوقد قام 

 أموال وضخ الشركة رأسمال زيادة أو الخسائر إطفاء بضرورةالتي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية 

 ،الستمرار وتقدم الشركة العامة الهيئة مناسبة تراها ثانية وسيلة أي أو العامل، المال رأس لتحريك جديدة

 الظروف لكن الموضوع بهذا مهتم 2023 – 2019 عام لدورة المنتخب اإلدارة مجلس بأن علما

 بالبلد، والسياسي االقتصادي الوضع يستقر أن قبل األزمة هذه من للخروج تسمح ال الحاضرة االقتصادية

 والمجلستلحظ التغيير الذي طرأ على قيمة موجودات وأصول الشركة "  لم /103" كما وأن المادة /

 .بها يطالب التي الشروط له توفرت إذا للشركة باهر بمستقبل متفائل

 

 / بمطالبة الشركة 1352ورد كتاب من المصرف الصناعي برقم /  13/10/2021وبتاريخ 

 المبلغ . ل.س  وتم تسديد هذا  1,454,711بتسديد عمولة تسوية بمبلغ 

 / لخطةا لتحقيق التنفيذية واإلدارة المنتخب، اإلدارة مجلس به قام الذي النشاط إن /13الفقرة 

 جانب نم النقدية السيولة توفر لعدم تنفيذها من يتمكنوا لم ها،وأعد التي والتسويقية اإلنتاجية

 وعدم العمل ساعات خالل الكهرباء وتقنين انقطاع إلى باإلضافة آخر جانب من اإلنتاج ومستلزمات

 وفرت وعدم واحدة، عمل وردية ضمن اإلنتاج خطوط لتشغيل المطلوبة بالكميات المازوت مادة توفر

 لإلنتاج ممةالمت المواد أسعار وارتفاع ،2021 عام خالل المناسبة واألسعار بالكميات األولية المواد

 أمام عقبة شكلت األشياء هذه جميع وغيرها، المعدنية والعبوات والكرتون الزجاجية العبوات مثل

 تم ةوبالنتيج المتاحة اإلمكانيات ضمن للعمل اضطرهم مما ،والتسويقية اإلنتاجية الخطة تنفيذ

 تونيةكر عبوات في العصير لتعبئة باإلضافة ،والعنب والتفاح البندورة من كمية وتصنيع استجرار

 لخ ومن المركزات من السابق المخزون من كبير قسم بيع على الشركة واعتمدت زجاجية، وعبوات

 بأن علما فظاتالمحا بقية وفي المحلية السوق في العام هذا إنتاج وبيع التحويلية، المصانع إلى التفاح

 يرالتصد إمكانية أما السائق، لها يتعرض التي المخاطر بسبب جدا، باهضه كانت النقل تكاليف

 . المصرفية االعتمادات فتح إمكانية وعدم سوريا على الحضر بسبب متوفرة غير للخارج

 ال سبةبن الخسائر تخفيض في ساهمت التي األرباح بعض حققت قد والمبيعات اإلنتاج من الكمية هذه

 المصرفية وائدالفكافة النفقات مثل  لتغطية كافية تكن لم ولكنها السابقة، السنوات مع مقارنة بها بأس

 اكم الضرورية، النفقات من وغيرها واالهتالكاتواقساط المصرف الصناعي  المالية، والضريبة

 أنب نكمئأطم ذلك كل ومع كبيرة، اقتصادية أزمة شكلت بلدنا على المستمرة الكونية الحرب وأن

 ألن الحاضر الوقت في خاصة الظروف كانت مهما تتراجع ولن العمل في مستمرة الشركة

 كما ير،كب وطني واجب نعتبره الذي الغذائي األمن ودعم الزراعي إنتاجنا لتصنيع كبيرة المسؤولية

 .عمالوال والمزارعين الفالحين لإلخوة أمان وصمام اجتماعي مكسب تزل ولم كانت الشركة هذه وأن

 يوجد أي لم تحدث خالل السنة المالية أي عملية ذات طبيعة غير متكررة وبالنتيجة ال  /14/ الفقرة 

 أثر مالي لعمليات غير متكررة .

 / غاية ول 2015من عام سنوات  سبعخالل السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة  /15الفقرة

  وفق ما يلي.المساهمين  وصافي حقوق 31/12/1220
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 خسارة السهم حقوق الملكية الخسارة العام

2015 65.210.824 37.212.049 (16.30) 

2016 99.853.540 (62.641.491) (24.96) 

2017 30.087.668 (92.729.159) (7.52) 

2018 34.237.618 (126.966.777) (8.56) 

2019 15.803.317 (142.770.094) (3.95) 

2020 433.203.295  (575,973,389) (108.30) 

2021 680.403.965 (1,256,377,355) (170,10) 

 

 التقييم علما بأن التضخم المالي الذي حصل ساهم في ارتفاع قيمة السهم البالغة قيمته حسب إعادة

 .أو أكثر ليرة سورية ان وتسعمائةألفقارب التقديرية لي

 / من قبل قة ال يوجد محلل مالي متخصص لكن قسم المحاسبة أصدر البيانات المالية المدق  /16الفقرة

 .يوبشكل نظام يةلوالمدرج اسمه في هيئة األوراق واألسواق الما المحاسب القانوني الخارجي

 / ارية الشركةمن أجل استمر اإلدارة التنفيذية تقوم بجهد كبيرضمن التطورات المستقبلية  /17الفقرة 

 متميز بالجودة.تحسين وزيادة اإلنتاج المن خالل المشتريات والمبيعات و

 / ليرة مليونل.س/  1.000.000دفعت الشركة أتعاب مدقق الحسابات مبلغ وقدره /  /18الفقرة 

 .2021عن عام  سورية وهذا المبلغ يتضمن كافة األتعاب والنفقات

 / سهم/  4.000.000ال يوجد أي إصدارات جديدة وعدد اإلصدارات القديمة /  /19الفقرة. 

 / ركةللش األساسي النظام حسب مالية مكافئات على يحصلوا لم اإلدارة مجلس أعضاء  /20الفقرة 

 سنويا سورية ليرة ألف عشرة اثنا س.ل 12000 هي الداخلي النظام عليها نص التي واألتعاب

 رئيس ونائب ورئيس عضو، لكل سنويا س.ل 6000 سورية ليرة آالف وستة اإلدارة، مجلس لرئيس

 اإلدارة مجلس رئيس، التعويض هذا يتقاضون ال السر وأمين المفوض والعضو اإلدارة مجلس

 هذا بأن علما شهريا سورية ليرة آالف عشرة( س.ل 10.000) بقيمة بنزين استهالك له يصرف

 ئيسر سفر تقتضي التي الشركة أعمال لمتابعة وال المدينة داخل العمل لطبيعة يكفي ال المبلغ

ضوا اتقي التنفيذية السلطة ذوي شخاصاأل أما .الواحد بالشهر مرتين من ألكثر دمشق إلى المجلس

 2021، وقد بلغت رواتبهم خالل عام اجورهم وتعويضاتهم حسب العقود المبرمة معهم

ل.س/ وجميع هذه التوضيحات موجودة بشكل  310.000ل.س واإلكراميات بلغت / 4.959.688/

   . /15تفصيلي في االبيان رقم /

 / حلتين تغطي الشركة األنشطة المتعلقة بالمساهمة في المسؤولية االجتماعية على مر /21الفقرة

الصفة  ذات ألشخاصل وهدايا ،ريةللجمعيات الخي التبرعاتاألولى تقوم بها الشركة مباشرة بتقديم 

 هاقيمت بلغت قدو 2021 الماليةومساعدات عينية للعائالت المستورة خالل السنة ، االجتماعية

ما ا،  مليونان وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف ومائة ليرة سورية /س.ل 2.758.100 / اإلجمالية

 يقوم ثمن حسابه الخاص حي اإلدارة مجلس رئيس الدين صالح ها السيد شحاذةيغطيالمرحلة الثانية 

 مؤسساتال إلى ليقدمها نظامية، فواتير بموجب الشركة تنتجها التي المواد من كبيرة كميات بشراء

 3.906.225مبلغ 2021 المنصر العام خالل قيمتها بلغت المستورة والعائالت الخيرية والجمعيات

 . سورية ليرة وعشرون وخمسة ومائتان آالف وستة وتسعمائة ماليين ثالثة س.ل



 

 

 

 

10 
 

 / وال مع  همال يوجد أي عقود موقعة مع أعضاء مجلس اإلدارة وال مع الشركاء وال أقارب  /22الفقرة

 إلىالمقدمة  اإلدارة مجلس رئيس الدين صالح شحاذة السيد . سوى مشترياتأي شركات أخرى

 ./21/ ةبالفقرة السابق، حسب ما ورد المستورة والعائالت الخيرية والجمعيات المؤسسات

 / شركة والتخطيط الشركة واإلدارة التنفيذية بمهام الرقابة الداخلية بالمجلس إدارة يقوم   /23الفقرد

 للحفاظ على جزء من األمن الغذائي.والعمل على زيادة كمية ونوعية اإلنتاج 

  / لمادة ا نومضمعلى الخسائر التراكمية وعلى  يلفت النظرمدقق الحسابات ان تقرير   /24الفقرة

 .2011لعام  /29من قانون الشركات رقم / /103/

  / مة حكم قضائي صادر عن محكمة النقض وبخطأ مهني كبير في الدعوى المقا كهنا/   25الفقرة

شكل بفي هذا التقرير  همن قبل المساهمين خالد وخلدون المجذوب، وهو قيد التسوية، وقد ذكرنا

 صيلي.تف

     

، متوازنة في جانبيها بمبلغ 31/12/2021الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ ت لقد بلغ* 

 2021ام لع ، وتبين بأن اإلدارة التنفيذية لم تتمكن من تنفيذ الخطة اإلنتاجيةل.س  1,256,377,355

اني منها نزل نعلم بسبب عدم وجود التمويل الالزم من جانب واألحداث الدامية والظروف األمنية التي 

 تبلغ النتيجة وفي ،االقتصاد الوطنيمن جانب آخر، والتي انعكست سلبا على أداء الشركة وعلى 

 الغير والخسائر /س.ل 20,409,228/ مبلغ األخرى واإليرادات الرئيسية األعمال من المحققة األرباح

 الشركة ىعل األجنبية بالعمالت القروض على المترتبة األجنبي القطع أسعار تغيير عن والناتجة محققة

 ذهه تظهر أن يفرض الدولية المعايير حسب المحاسبة قانون لكن /س.ل 700.813.913/ قيمتها بلغت

  .وخسائر أرباح حساب على تسجل التي الفروقات

   

ين بغد تكونوا متفائلإصغائكم ونأمل أن حسن وأخيرا  باسم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة نشكر لكم  *

 أفضل.

الحسابات  مدقق ديوللسنتوجه بالشكر الجزيل لكافة العاملين بالشركة من إداريين وفنيين وعمال كما * 

التجارة  كما نخص بالشكر ممثلي وزارة، لمتابعته أعمال الشركة وإبداء المالحظات المثمرة والبناءة

ن ، وإلشركةاوهيئة األوراق واألسواق المالية، الذين يتابعون معنا مسيرة  ،الداخلية وحماية المستهلك

 توجيهاتهم المستمرة تستحق الشكر والتقدير.

 

 لمغفلة العامةشركة عصير الجبل الطبيعي المساهمة ا           ورحمة هللا وبركاته.والسالم عليكم 

                                                                                                                                                

 شحاذة صالح الدين                                                                     

 إلدارةايس مجلس رئ                                                                     

 












































