
 

 

 

 

 نماء –الشركة الهندسية الزراعية لالستثمارات 

 شركة مساهمة عامة

 11/19/9112لغاية  1/11/9112من لمدورة المالية القوائم المالية الختامية 

 و

 تقرير مدقق الحسابات

  



 

 

 القوائم المالية الختامية وتقرير مدقق الحسابات

 11/19/9112لغاية  1/11/9112لمدورة المالية من مقوائم المالية الختامية ل
 المحتويات

  
 تقرير مدقق الحسابات حول القوائم المالية  
  2019 كانون أول 31القوائم المالية الختامية كما تظهر في  
o -  قائمة المركز المالي  
o -  قائمة الدخل  
o - تدفقات النقديةلقائمة ا  
o - قائمة التغيرات في حقوق المساهمين  

 

  حول القوائم المالية. إليضاحاتا 
  .التوصيات 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

  31/12/2019 لغاية 1/10/2019الدورة المالية من عن ا

 التعريف بالشركة: –أواًل 

 في إحداث الشركة: -1
الشركة اليندسية الزراعية لالستثمارات / نماء/ سجمت في السجل التجاري لمدينة دمشق برقم 

التشريعي رقم ، شركة مساىمة أحدثت باالستناد الى أحكام المرسوم 18/8/1988/م ع تاريخ 68
 .26/2/1986/ تاريخ 10/

 التسجيل لدى ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية: -2
ية الزراعية لالستثمارات / نماء/ مساىمة ، قد قامت بتسجيل أوراقيا المالية ان الشركة اليندس

/ تاريخ 17لدى ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية بموجب شيادة التسجيل رقم /
 م. 14/8/2007

يقاف تداوليا بدءًا من جمسة تداول أدراج إوقد تم تعميق  سيم الشركة في السوق وا 
/  1223الى تعميم سوق دمشق لألوراق المالية السورية الصادر بالرقم  استناداً  22/10/2013

عادة تداول أسيم الشركة في سوق دمشق تسعى ادارة الشركة إلو  .22/10/2013ص.ح تاريخ 
وقد أبدت  ادارة السوق استجابة ليذا  إلنجاز ىذا الموضوعأرسمت عدة كتب و وراق المالية لأل

  .المتطمباتالطمب بعد تأمين 
 موجز األحكام الرئيسية:

 1/8/1988المركز الرئيسي لمشركة في مدينة دمشق، وقد حددت مدتيا بخمسين عامًا تبدأ من 
مميون ليرة  140تاريخ صدور القرار القاضي بتأسيسيا قابمة لمتجديد، وكذلك حدد رأسماليا بمبمغ 
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السيد رئيس مجمس / ألف سيم وفق التعديل الجاري بموجب قرار 560سورية موزعة عمى /
، 4/6/1991/ المستند لقرار الييئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 955الوزراء رقم /

/ من الجريدة الرسمية الصادر 14/ من الجزء األول من العدد /1293والمنشور في الصفحة /
 80صدر قرار مجمس مفوضي ىيئة األوراق المالية رقم  27/5/2019بتاريخ  .1/4/1992في 

ل.س بداًل من  100المتضمن الموافقة عمى تعديل القيمة االسمية لمسيم حيث أصبحت القيمة 
سيم بقيمة إجمالية  1,400,000وبذلك أصبح العدد االجمالي ألسيم الشركة  250

 ل.س. 140,000,000

وقد حددت أىداف الشركة في نظاميا األساسي بتنمية المنتجات الزراعية بشقييا النباتي 
يواني وفق خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية لمدولة، وذلك عن طريق إقامة المشاريع والح

واستيراد وتصنيع وتسويق منتجاتيا داخل القطر وخارجو، ولو حق االسيام والمشاركة الزراعية، 
من المؤسسات والشركات التي تزاول أعمااًل شبيية بأعماليا أو  في مشاريع مستقمة مع غيرىا

 قد تعاونيا عمى تحقيق أىدافيا.التي 
تاريخ  1692/1ىذا وقد وسعت صالحيات الشركة بموجب كتاب السيد رئيس مجمس الوزراء رقم 

الذي أتاح المجال لمشركة ولسائر الشركات الزراعية المشتركة القيام بتصدير جميع  7/3/1998
انتاجيا طالما أن تصديرىا  أنواع الخضار والفواكو والمنتجات الزراعية األخرى ولو لم تكن من

 متاح لمقطاع الخاص.
 

 أنظمة الشركة: -3

 خ/ تاري440صدر النظام األساسي لمشركة بقرار السيد رئيس مجمس الوزراء رقم / -
، بناء عمى اقتراح وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي المستند الى قرار مجمس إدارة 15/2/1989

، وذلك استنادًا الى المادة  15/8/1988/ المنعقدة بتاريخ 9الشركة المتخذ في الجمسة رقم /
/ من الجزء األول من 10ونشر في العدد / 1986/ لعام 10تشريعي رقم /ل/ من المرسوم ا13/

المادة  نصومن ىذا التاريخ حدد بدء نفاذه حسب  7/3/1989ريدة الرسمية الصادر في الج
/ من النظام، وقد ادخل تعديل عمى النظام األساسي بشأن زيادة رأس المال وذلك بموجب 92/
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، المستند لقرار الييئة العامة  4/3/1992/ تاريخ 955قرار السيد رئيس مجمس الوزراء رقم /
  .4/6/1991منعقد بتاريخ غير العادية ال

تعديل النظام األساسي ليصبح متوافقا مع مانص عميو قانون الشركات الصادر بالمرسوم  تم -
تاريخ  527بالقرار رقم وقد صدر ىذا التعديل  2011لعام  29التشريعي رقم 

من النظام المعدل عمى أن السنة المالية تبدأ في األول  68ونصت المادة  11/3/2019
 قبل صدور ىذا النظامكانون األول من كل سنة وكانت  31من كانون الثاني وتنتيي في 

  .تبدأ في األول من شير تشرين أول وتنتيي في الثالثين من أيمول من كل سنة
/ تاريخ 1631يس مجمس الوزراء رقم /صدر النظام المالي لمشركة بقرار السيد رئ* 
تشريعي ل/ من المرسوم ا13بناء عمى اقتراح السيد  وزير المالية حسب المادة / 6/6/1990
 .1986/ لعام 10/

صدر نظام لمعاممين موحد لمشركات الزراعية المشتركة بالتنسيق مع وزارة الزراعة * 
/ من الجزء الثاني 29ور في العدد /المنش 2001/لعام 577واإلصالح الزراعي بالقرار رقم /

كما صدرت التعميمات التنفيذية لو من  18/7/2002من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 
 .1/11/2001/ تاريخ 1قبل مجمس اإلدارة في جمستو رقم /

جارية والصناعية عن نشاطيا في مجال ة من الضريبة عمى دخل األرباح التتعفى الشرك* 
/ من المرسوم التشريعي 4/ من المادة /3وفي تربية الحيوانات عمال بالفقرة /اإلنتاج الزراعي 

/ لعام 24وتعديالتو التي استمر حكميا قائما بموجب القانون رقم / 1949/ لعام 85رقم /
أي بعد  1996، أما عممياتيا األخرى فقد أصبحت خاضعة لمضريبة منذ مطمع عام 2003

/ 10رابحة وذلك عماًل بأحكام المرسوم التشريعي رقم / مرور سبع سنوات عمى أول ميزانية
 .1986لعام 
عن رئاسة مجمس  6/7/2015/ تاريخ 1943وقد صدر نظام العقود بموجب القرار رقم /* 

 .ويعمل بو منذ ذلك التاريخ 1/8/2015الوزراء وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من 

 رأس مال الشركة: –ثانيًا 
 / مميون ليرة سورية، وىو مسدد100لمشركة بموجب قرار إحداثيا بمبمغ / حدد رأس المال األولي

بالكامل بموجب قيود الشركة، وقد تقرر في اجتماع الييئة العامة غير العادية الثانية المنعقدة 



 2019-12-31نماء                                               االيضاحات المتممة لمقوائم المالية   –لالستثمارات الشركة اليندسية الزراعية 
 

 تعتبر االيضاحات المتممة جزء من البيانات المالية وتقرأ معها 4

 

/ مميون ليرة سورية موزعة عمى 40س المال قاصرة عمى /أجعل زيادة ر  4/6/1991بتاريخ 
/ 100/ ليرة سورية، باإلضافة إلى عالوة إصدار قدرىا /250نيا // الف سيم قيمة كل م160/

ليرة سورية لمسيم الواحد. تم تسديد كامل قيمة أسيم القطاعين العام والخاص والعالوات المترتبة 
. وتنفيذا لقرار الييئة العامة غير العادية الخامسة المنعقدة في 1993عمييا قبل نياية عام 

/ مميون ليرة سورية فقد قامت 110ادة رأس مال الشركة بمبمغ /والقاضي بزي 29/8/2007
الشركة بمخاطبة الجيات الوصائية من اجل اصدار قرار زيادة رأس المال وقد صدر القرار 

عن السيد رئيس مجمس الوزراء والمتضمن المصادقة عمى قرار  8/11/2007/ تاريخ 4797/
ال الشركة. وتنفيذا لقرار الييئة العامة غير العادية الييئة العامة غير العادية بشأن زيادة رأس م

/ مميون ليرة 60والقاضي بزيادة رأس مال الشركة بمبمغ / 14/3/2009السادسة المنعقدة بتاريخ 
/ مميون ليرة سورية، فقد قامت 170سورية إضافية ، ليصبح اجمالي زيادة رأس مال الشركة /

اصدار قرار زيادة رأس مال الشركة ، وقد صدر  الشركة بمخاطبة الجيات الوصائية من أجل
عن السيد رئيس مجمس الوزراء المتضمن تعديل  29/8/2010تاريخ / 4137القرار رقم /

/ مميون ليرة سورية، حيث تم اعداد طمبات 310القرارات السابقة لزيادة رأس المال ليصبح /
االكتتاب عمى أسيم الزيادة من قبل شركة بايونيرز سورية، والتي قامت بتقديم ممف الشركة إلى 

، حيث طمبت الييئة من الشركة 24/1/2011 ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية بتاريخ
إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية الستثمار أموال الزيادة، قامت الشركة بإعداد دراسة الجدوى 
وتقدمت بيا الى الييئة، وقد تمحورت حول استثمار وتشغيل منشأة فيحاء الشام، ولكن الدراسة 

وقد أصبح ىذا القرار الغيا بعد مرور سنة عمى  المذكورة لم تحظ بموافقة ىيئة األوراق المالية
 .2011لعام  29من المرسوم التشريعي رقم  101تاريخ صدوره بحكم المادة 

لعام  29توفيق أوضاع الشركة مع قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  تطمب
قرار  وصدر خالل الدورة الماليةل.س  100ل.س الى  250تعديل قيمة السيم من  2011

المتضمن الموافقة عمى تعديل  27/5/2019تاريخ  80مجمس مفوضي ىيئة األوراق المالية رقم 
العدد  أصبحوبذلك  250ل.س بداًل من  100القيمة االسمية لمسيم حيث أصبحت القيمة 

 .ل.س 140,000,000سيم بقيمة إجمالية  1,400,000االجمالي ألسيم الشركة 
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 إدارة الشركة:   –ثالثًا 
يتولى إدارة أمور الشركة مجمس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ويكون من بينيم ممثمون من 
القطاع العام في المجمس بنسبة مساىمتو في رأسمال الشركة عمى أن ال يقل عددىم عن 

انتخبت الييئة العامة غير العادية المنعقدة  عضوين وتنتخب الييئة العامة باقي األعضاء، وقد
 16/8/2018مجمس ادارة جديد  لوالية مدتيا أربع سنوات تبدأ بتاريخ   16/8/2018بتاريخ 

 قة:بأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية العامة المط –رابعًا 

  31/12/2019لغاية  1/10/2019تم اعداد القوائم المالية عن الفترة من  -1
 تم اعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية. -2
وتم عرض حسابات المصارف بالقطع  اعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكمفة التاريخيةتم  -3

 .وتظير ىذه القوائم بالعممة المحمية   األجنبي بسعر المصرف المركزي
أمسكت اإلدارة المالية لمشركة حساباتيا عمى الحاسوب، وىي تشمل اليومية العامة، األستاذ  -4

 المساعدة.العام ، واألساتذة 
، الثبات 1995سجل لممساىمين متعدد الدفاتر أمسكت لو قيدًا عمى الحاسوب بدءًا من عام  -5

وفقا  حبس أسيم أعضاء مجمس اإلدارةممكية األسيم وما يطرأ عمييا من وقوعات، وثبتت فيو 
وقف  نافذة، عممًا أن األسيم المحبوسة تحفظ لدى إدارة المحاسبة، وقد تمللالحكام القانونية ا

بعد ان تم قبول الشركة في ىيئة األوراق واألسواق  13/4/2009العمل بيذا السجل بتاريخ 
، 14/8/2007/ تاريخ 17وتم منحيا شيادة تسجيل برقم / 2007المالية السورية في عام 

/ تاريخ 368وقامت باالنتساب الى سوق دمشق لألوراق المالية وتم قبوليا بالقرار رقم /
م ادراج اوراقيا المالية وأصبحت عضوًا في السوق بموجب القرار رقم ، وت13/4/2009
وكذلك تم قبول عضويتيا في مركز المقاصة والحفظ المركزي  25/5/2009/ تاريخ 389/

وعميو تم فتح سجل لكافة مساىمي الشركة في  2/6/2009/ تاريخ 407بموجب القرار رقم /
ة المساىمين عن طريق الصحف المحمية بضرورة ىذا المركز، وقد قامت إدارة الشركة بمخاطب

وقد صدر  ،مراجعة إدارة الشركة لتسجيل وايداع األسيم في مركز المقاصة والحفظ المركزي
الذي  22/10/2013/ ص . ح تاريخ 1223تعميم سوق دمشق لألوراق المالية السورية رقم /

 22/10/2013وم الثالثاء تضمن إيقاف التداول عمى اسيم الشركة بدءًا من جمسة تداول ي
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وتسعى ادارة الشركة حاليًا إلعادة تداول األسيم في  وتعميق ادراج أسيم الشركة في السوق
 . سوق دمشق لألوراق المالية

تتألف مستندات العمميات الجارية من سندات قيد بأرقام متسمسمة موقعة من إدارة المحاسبة،  -6
من فواتير واشعارات مصرفية وبيانات داخمية بالنفقات  الثبوتيات المؤيدة لمعمميةمرفق بيا 

 النثرية وبيانات بالنفقات الجارية من قبل مجمس اإلدارة أو بموافقة آمر الصرف.
ريخية بالميرة السورية بعد تنزيل التا يتم اظيار الموجودات الثابتة عمى أساس التكمفة -7

 وخسائر تدني القيمة ان وجدت. صول ومؤونات سرقة وفقدان ىذه اال االستيالكات المتراكمة
 11و 10و 9القرارات ذات األرقام  31/12/2019صدر عن السيد المدير العام بتاريخ  -8

المتضمنة تشكيل لجان جرد موجودات مشاريع وحدات طرطوس وموجودات مشروعي حينة و 
 عدرا وموجودات اإلدارة العامة.  

بكتاب التمثيل الذي يؤكد مسؤولية إدارة الشركة عن  قامت الشركة بتزويد مدقق الحسابات -9
سالمة القيود والتسجيل فييا لكامل اإليرادات والمصاريف واألصول طويمة االجل والمتداولة 

  .وااللتزامات والمطاليب وغيرىا

 بيانات ايضاحية لحسابات الشركة الختامية: –خامسًا 

 صافي الموجودات الثابتة:-1
في  182,776,872 ةالسابق الموجودات الثابتة في نياية الدورة الماليةصافي قيمة  تبمغ

ول اكما ىو مبين في الجد/ ل.س  182,529,713/في نياية الدورة الحالية  تحين بمغ
 :ةالتالي
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 31/12/2019صافي الموجودات الثابتة في 

بداية  قيمة األصل األصل
 الفترة

  اجمالي األصول االستبعادات اإلضافات
 نهاية الفترة

مجمع االهتالك 
 اول الفترة

اهتالك الفترة 
 الحالية

مجمع االهتالك 
 نهاية الفترة

 نهاية الفترة القيمة الصافية

 42,344,628 - - - 42,344,628 - - 42,344,628 األراضي

 111,024,368 - - - 111,024,368 - - 111,024,368 استصالح األراضي

 39,592,566 37,382,812 71,324 37,311,488 76,975,378 - - 76,975,378 مباني وانشاءات

اآلليات والتجييزات 
 3,620,755 23,343,399 147,744 23,195,655 26,964,154 - - 26,964,154 والمعدات

األثاث والتجييزات 
 18,112 4,207,747 1,399 4,206,348 4,225,859 - - 4,225,859 المكتبية

 59,374 10,291,125 26,692 10,264,433 10,350,499 - - 10,350,499 بيوت زراعية

 39,400 - - - 39,400 - - 39,400 موجودات معنوية

 - 330,576 - 330,576 330,576 - - 330,576 كائنات حية

 196,699,203 75,555,659 247,159 75,308,500 272,254,862 - - 272,254,862 مجموع
 12,357,175 ينزل مؤونة سرقة موجودات المالكية

 1,812,315 ينزل مؤونة سرقة موجودات دير الزور
 182,529,713 صافي الموجودات الثابتة
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 30/9/2019صافي الموجودات الثابتة في 

مجمع االهتالك    اجمالي األصول االستبعادات اإلضافات قيمة األصل األصل
 اول الفترة

اهتالك الفترة 
 الحالية

مجمع االهتالك 
 نهاية الفترة

 نهاية الفترة القيمة الصافية

 42,344,628 - - - 42,344,628 - - 42,344,628 األراضي

 111,024,368 - - - 111,024,368 - - 111,024,368 استصالح األراضي

 39,663,890 37,311,488 291,800 37,019,688 76,975,378 - - 76,975,378 مباني وانشاءات

اآلليات والتجييزات 
 3,768,499 23,195,655 591,195 22,604,460 26,964,154 - - 26,964,154 والمعدات

األثاث والتجييزات 
 19,511 4,206,348 10,080 4,196,268 4,225,859 - - 4,225,859 المكتبية

 86,066 10,264,433 128,060 10,136,373 10,350,499 - - 10,350,499 بيوت زراعية

 39,400 - - - 39,400 - - 39,400 موجودات معنوية

 - 330,576 - 330,576 330,576 - - 330,576 كائنات حية

 196,946,362 75,308,500 1,021,135 74,287,365 272,254,862 - - 272,254,862 مجموع
 12,357,175 ينزل مؤونة سرقة موجودات المالكية

 1,812,315 ينزل مؤونة سرقة موجودات دير الزور
 182,776,872 صافي الموجودات الثابتة
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 ستثمارات في أوراق مالية:ا -2
وىي عبارة عن أسيم ليرة سورية /  5,000,000ت قيمة االستثمارات في األوراق المالية / بمغ

في شركة القممون لالستثمار النباتي والحيواني، ولم يتم تسجيل نتائج أعمال شركة القممون لغاية 
تاريخ اعداد ىذه التقرير، عممًا أن آخر تقرير منشور عن الحسابات الختامية لشركة القممون ىو 

 حسب موقع ىيئة األوراق واألسواق المالية. 2012لعام 

 قيد التنفيذ:مشروعات -3

وىي عبارة عن مصاريف استصالح األراضي في المشاريع العائدة لمشركة، ونفقات أخرى وحصة 
من النفقات المشتركة حتى تصبح جاىزة لالستثمار، وقد بمغ اجمالي المشروعات تحت التنفيذ 

 ل.س / موضحة في الجدول التالي: 41,940,043مبمغا وقدره /  31/12/2019بتاريخ 

 31/12/2019 30/9/2019 البيان
 428,998 428,998 استصالح اليامة والشيبانية

 5,763,024 5,763,024 استصالح شرق البادية بدير الزور
 1,263,239 1,263,239 حقول حمضيات بيت عميان

 92,302 92,302 استصالح ودراسة تقسيم بيت عميان
 328,172 328,172 استصالح ارض مزيريب
 5,408,983 5,408,983 استصالح ارض البيضة 

 227,484 227,484 استصالح ارض عدرا
 1,568,292 1,568,292 مصدات الرياح

 5,828,433 5,828,433 مشاريع قيد التنفيذ في حينة
 8,583,955 8,583,955 استصالح ارض رامة لحا

 12.381.661 12.381.661 حقول الخريبة 
 65,500 65,500 رامة لحا –معمل االلبان 

 41,940,043 41,940,043 المجموع
 

 المخزون السمعي:-4
و عبارة عن قيمة البذار والمواد واالسمدة والعدد واألدوات الصغيرة في مخازن الشركة وبمغت ى

ل.س / حسب قيود الشركة وىو  30,976,062مبمغا اجماليا وقدره / 31/12/2019بتاريخ 
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في المالكية ودير الزور  السنوات السابقة ولم يتم جرد المخزون في نياية الدورةرصيد مدور من 
 ، وىو موزع عمى النحو التالي:بسبب الظروف األمنية الراىنة

 31/12/2019 30/9/2019 البيان
 19,001 19,001 مخازن اإلدارة العامة

 177,550 177,550 مخزن دير الزور
 53,482 53,482 مخزن النحل

 1,200 1,200 مخزن البيضة والبساتين
 75,000 75,000 مخزن المقاسم الخمسة

 30,649,829 30,649,829 مخزن المالكية
 30,976,062 30,976,062 مجموع المخزون

 30,649,829 30,649,829 مؤونة سرقة مخزون المالكية
 177,550 177,550 مؤونة سرقة مخزون دير الزور
 148,683 148,683 صافي المخزون السمعي

اليوجد جرد لممخزون السمعي وكان السيد المدير العام قد زود مدقق الحسابات بكتاب بين فيو 
ونقترح عرض الموضوع عمى مجمس  أنو تم استيالك المواد الواردة قيمتيا في ىذا الحساب

 .االدارة
 :ينصافي المدين-5
ل.س / وفيما  10,735,272مبمغًا وقدره /  31/12/2019بتاريخ  ينغ اجمالي أرصدة المدينمب

 يمي التفاصيل:

30/9/2019 البيان  31/12/2019  

   ديون مشكوك فييا
 385,173 385,173 مدينون عاديون

 1,184,569 1,184,569 مدينون اعتباريون
 1,065,625 1,065,625 مدينون مختمفون

ل.س عمى السيد كنان  8,100,000) منيا مدينو طرطوس 
موصمي, اطمع مدقق الحسابات عمى كتاب موجو لمحامي الشركة 

 إلتخاذ االجراءات القانونية بشأن ىذا الدين( 

8,099,905 8,099,905 

 10,735,272 10,735,272 المجموع
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ىذه األرصدة تعود لسنوات معظم عمما بأن  رصدةىذه األاو تأكيد  ةمطابقب يستمم مدقق الحسابات مايفيد لم 

   .وتجري محاوالت لمتواصل مع  أصحابيا لتسويتيا)تزيد عن عشر سنوات ( سابقة 

 مصاريف مدفوعة مقدمًا:-6

المبمغ الرئيسي ليذا الحساب حيث تم االفصاح عن ىذه التكاليف تكاليف الزراعات القائمة  تشكل
 رصيد حساب ، وبمغمن خالل ىذا البند في بيانات السنوات السابقة واستمرت ليذه الدورة 

ل.س/ موزعة عمى النحو  21,803,937/ 31/12/2019المصاريف المدفوعة مقدمًا بتاريخ 
  التالي:

 31/12/2019 30/9/2019 البيان

 6,124,339 6,124,339 زراعات قائمة الخريبة
 4,555,397 4,555,397 زراعات قائمة بيت عميان
 9,085,643 9,085,643 زراعات قائمة رامة لحا

 19,765,379 19,765,379 الزراعات القائمة مجموع
 154,337 354,337 مقر الشركة –ايجار مدفوع مقدمًا 

 1,846,021 1,846,021 مقدماً نفقات زيادة رأس المال مدفوعة 
 38,200 38,200 تأمين آليات مدفوع مقدماً 

 2,038,558 2,238,558 المصاريف المدفوعة مقدماً  مجموع
 21,803,937 22,003,937 إجمالي المصاريف المدفوعة مقدماً 

 سمف مختمفة:-7

 606,280مبمغا وقدره / 31/12/2019بمغ رصيد السمف المختمفة الممنوحة لغاية تاريخ 
  يمي: ل.س/ كما

 31/12/2019 30/9/2019 البيان

 109,037 109,037 سمف محاسبي فروع نقابة الميندسين الزراعيين
 520,290 520,290 سمف فروع نقابة الميندسين الزراعيين

 278,680 278,680 سمف العاممين
 (83,824) (83,824) سمف عمال مشروع طرطوس

 18,055 18,055 العاممين بالتأمين الصحي مالكيةحصة 
 59,495 59,495 سمفة السيد محمد سعود
 (295,453) (295,453) الميندس قيس خوندة
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 606,280 606,280 
. 
 تأمينات لدى الغير: -8

ل.س / موزع  100,016مبمغًا وقدره/  31/12/2019بمغ رصيد التأمينات لدى الغير بتاريخ 
 عمى النحو التالي:

 31/12/2019 30/9/2019 البيان

 10,016 10,016 تأمينات لدى المؤسسة العامة لالتصاالت
 90,000 90,000 تشجير حراجي –أمانات مديرية مالية ريف دمشق 

 100,016 100,016 
 

 النقدية ومايعادلها: -9
موزعة  ل.س/ 54,084,641/ بمبمغ  31/12/2019ارصدة األموال الجاىزة بتاريخ  ظيرت

  كما يمي: والنقديةبين المصارف 
 2019-12-31 والنقدية أرصدة المصارف

 30-9-2019  31-12-2019  

دوالر  ليرة سورية البيان
 امريكي

 المعادل بالميرة السورية
 

دوالر  ليرة سورية
 امريكي

السوريةالمعادل بالميرة   
 

 –المصرف التجاري السوري 
 ل.س – 6فرع 

51,330,084  51,330,084 51,322,084  51,322,084 

 –المصرف التجاري السوري 
 ل.س –بانياس

18,433  18,433 18,433  18,433 

 –المصرف التجاري السوري 
 ل.س –دير الزور

2,232  2,232 1,807  1,807 

 –دمشق  –المصرف الزراعي 
 ل.س – 306/806

61,586  61586 58,312  58,312 

 -مالكية –المصرف الزراعي 
 ل.س – 56

24,487  24,487 24,487  24,487 

 –المصرف الزراعي مالكية 
 ل.س – 57

29,703  29,703 29,703  29,703 

طرطوس  –المصرف الزراعي 
 ل.س –

5,308  5,308 3,108  3,108 

 –المصرف التجاري السوري 
 دوالر امريكي –دمشق 

 566,64 246,488  566,64 246,488 

 96,261 221.29  96,261 221.29  –المصرف التجاري السوري 
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 قطع تصدير –دوالر –دمشق 
 2,283,958   1,955,570   صندوق النقدية

 54,084,641   53,770,152   المصارف واجمالي النقدية 

حسب نشرة أسعار مصرف سورية المركزي  2019-12-31تم احتساب سعر الصرف بتاريخ 
 . وىذا السعر لم يتغير من الدورة السابق /435حيث كان سعر الصرف بذلك التاريخ /

 رأس المال المكتتب به والمدفوع: -10
سيم /  1,400,000ل.س / موزعة عمى / 140,000,000س مال الشركة مبمغًا وقدره /أيبمغ ر 

 لمسيم الواحد.ليرة سورية  100بقيمة اسمية 
 عالوة اإلصدار: -11

 ل.س /. 16,000,000بمغت عالوة اإلصدار مبمغًا وقدره / 
 االحتياطي القانوني: -12

 وىو نفس رصيد الدورة السابقة ل.س  2,726,770قانوني الحتياطي االرصيد  بمغ 
 31/12/2019 البيان

 2,726,770 رصيد مدور 
 خسارة الدورة الحالية 

 2,726,770 
  الخسائر المدورة:و  االرباح -13

( ل.س   15,360,647) بمبمغ 2019-12-31رصيد االرباح والخسائر المدورة بتاريخ  ظير
  محسوبًا وفق ما يمي:

  (24,708,024)                   خسائر مدورة من سنوات سابقة 
  9,347,377           30/9/2019لغاية 2018 / 1/10من أرباح  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
                   (15,360,647  ) 

 القروض طويمة األجل: -14
وقد توزع  المصرف الزراعي من 2009حصمت عميو الشركة عام  ىي عبارة عن اقساط قرض
 : األقساط السنوية وفق مايمي ىعم 1,347,305رصيد ىذا الحساب البالغ 

 سنة االستحقاق
 المبمغ

30-9-2019 31-12-2019 
2020 659,903 659,903 
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2021 659,902 659,902 
2022 27,500 27,500 

 1,347,305 1,347,305 االجمالي
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة: -15

ل.س /  5,259,247مبمغًا وقدره / 31/12/2019نياية الخدمة بتاريخ بمغ مخصص مكافأة 
 وىو رصيد مدور من سنوات سابقة.

 أقساط قروض مستحقة: -16
مبمغًا وقدره  2019-12-31تمثل أقساط القروض المستحقة والتي لم تسدد وقد بمغت بتاريخ 

  ل.س/ موزعة عمى الشكل التالي: 10,122,484/

 البيان
 المبمغ

30-9-2019 31-12-2019 
 317,785 317,785 2011/2013مالكية  -القطن –قسط زراعي 
 269 269 2009/2012مالكية  -القطن –قسط زراعي 
 314,619 314,619 2008/2013مالكية  -القطن –قسط زراعي 
 27,500 27,500 2013حسكة  -القطن –قسط زراعي 
 659,904 659,904 2014قسط زراعي 

 659,904 659,904 2015زراعي قسط 
 659,904 659,904 2016قسط قرض المصرف الزراعي 
 659,904 659,904 2017قسط قرض المصرف الزراعي 

 385,000 385,000 قرض المصرف الزراعي بالحسكة
 5,117,886 5,117,886  2013-2012قرض القمح 

 659,905 659,905 قسط المصرف الزراعي ) قرض طويل األجل (
 659,904 659,904 قسط المصرف الزراعي ) قرض قصير األجل (

 10,122,484 10,122,484 اجمالي أقساط القروض المستحقة
 الدائنون: -17

ل.س/ موضحة  2,685,163 مبمغًا وقدره /  2019-12-31بمغت األرصدة الدائنة بتاريخ 
  كما يمي:

 2019-12-31 2019-9-30 البيان
 1,177,975 1,177,975 الزراعيين نقابة الميندسين

 49,815 49,815 الشركة الوطنية المتحدة لمتطوير
 379,728 379,728 نقابة الميندسين فرع حمص
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 6,200 6,200 السيد سامي غنام / مخمص جمركي
 35,956 35,956 منشأة دجمة –مزارع الدولة 

 207,239 207,239 الشركة العامة لمزارع الدولة
 464,000 464,000 بايونيرزشركة 

 351,000 351,000 فرع نقابة الحسكة
 16,000 16,000 الميندس جوزيف عطا اهلل

 (12,750) (12,750) بالل جاموس
 10,000 10,000 شعبان معروف

 2,685,163 2,685,163 الدائنوناجمالي 
 

 رواتب مستحقة :-18

 : ل.س موزعًا كما يمي 25,805بمغ رصيد ىذا الحساب 

 31/12/2019 30/9/2019 البيان
 19,723 19,723 السيد فواز عبد الرحيم

 571 571 السيد غيث المقدم
 5,511 5,511 الميندس عمي عبد اهلل

 25,805 25,805 
 

 :و مستحقات لمغير  ذمم دائنة-19

 ل.س  11,863,770مبمغًا وقدره  2019-12-31بمغت أرصدة الذمم الدائنة بتاريخ 
 31/12/2019 30/9/2019 البيان

 4,610,936 4,610,936 تأمينات وتوقيفات لمغير
 3,860,251 3,800,251 تعويضات أعضاء مجمس االدارة

 1,284,395 1,284,395 2006و2005و2004و2003أقساط مؤسسة األعالف عن سنوات 
 30,000 30,000 مديرية زراعة درعا

 50,500 50,500 شركة الخضار والفواكو
 (40,605) (69,180) مستحقات لمغير / ادارة

 466,198 466,198 مستحقات لمغير / طرطوس
 579,045 579,045 مستحقات لمغير / ري طرطوس
 634,697 634,697 مستحقات لمغير / دير الزور
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 380,440 380,440 مستحقات لمغير / مالكية
 7,913 7,913 ابراىيمالسيد عدنان 
 0 0 غسان الزعبي 

 11,775,195 11,863,770 
 قات انتقالية دائنة:فن -  20

 ليرة سورية. 183,516تمثل الشيكات المحررة غير المصروفة / دير الزور / بمبمغ 

 المؤونات: - 21

ل.س /  8,863,548مبمغًا وقدره / 2019-12-31بمغت ارصدة المؤونات المحتجزة بتاريخ 
 ولم يتم تشكيل مؤونات ىذا العام وفيما يمي التفاصيل: وىي ارصدة مدورة من سنوات سابقة

 31/12/2019 30/9/2019 البيان
 461,841 461,841 مؤونة كيرباء طرطوس

 1,220,161 1,220,161 مؤونة قيمة كيرباء / المالكية
 1,756,103 1,756,103 الزور مؤونة تسديد رسوم الري في دير

 4,476,707 4,476,707 مؤونة تسديد رسوم الري في رامة لحا
 65,246 65,246 ادارة –مؤونات مختمفة 

 833,490 833,490 لمعمال –مؤونة تنفيذ حكم قضائي 
 50,000 50,000 204169مؤونة صيانة سيارة 

 األرباح غير المسددة : -22

ل.س / وىي عبارة  /124,238,405/  2019/  12 /31المسددة بتاريخ بمغت االرباح غير 
وفيما يمي  2012الى عام  1989من عام عن الفترة عن رصيد االرباح المصروفة وغير المسددة 

 جدواًل يبين تفاصيل الحساب
 31/12/2019 30/9/2019 عدد األسهم البيان
 55,594,309 55,594,309 204753 وزارة الزراعة واالصالح الزراعي

 7,700,000 7,700,000 45555 صندوق الضمان الصحي لمميندسين الزراعيين
 5,460,000 5,460,000 45555 صندوق نقابة الميندسين الزراعيين
 5,950,000 5,950,000 45555 صندوق تقاعد الميندسين الزراعيين

 2,518,975 2,518,975 36493 صندوق االدخار السكني لمميندسين الزراعيين
 8,190,000 8,190,000 45555 الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية

 4,050,000 4,050,000 05555 شركة القممون لالستثمار النباتي والحيواني
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 4,040,000 4,040,000 75555 غرفة زراعة دمشق
 1,180,000 1,180,000 37555 شركة االتحاد العربي العادة التأمين

 4,565,500 4,565,500 5 شركة غدق
 24,989,621 24,995,221 933220 باقي المساىمين

 124,238,405 124,244,005 000110111 المجموع
 

 مصاريف مستحقة غير مدفوعة: - 23
 31/12/2019 30/9/2019 البيان

 9,900 11,500 بريد وىاتف وانترنيت
 9,450 7,607 كيرباء ومياه

 19,350 19,107 المجموع
 مشاريع الشركة: إيرادات -24

  اقتصرت ايرادات ىذه الدورة عمى بعض التحصيالت من النشاطات الواردة في الجدول التالي:
 2019-12-31الى 1/10/2019من  30/9/2019الى  1/10/2018من  البيان

 1,317,500  المقاسم الخمسة –القمح ايرادات 
  2,310,000 ايرادات الحمضيات

  12,100,000 ايرادات استثمار رامة لحا
  2,462,350 ايرادات حقول البيضة
 118,407 8,310,828 ايراد استثمار الجوري

  2,200,000 ايرادات معمل األلبان /رامة لحا
 500,000 1,452,000 ايرادات استثمار السيارات

 1,935,907 28,835,178 اجمالي ايرادات مشاريع الشركة
 تكمفة المشاريع: -25

 ل.س: / 86,150/ 2019-12-31بمغت تكمفة المشاريع في 
 2019-12-31الى 1/10/2019من  2019-9-30الى 1/10/2018من  البيان

 17,250 106,000 سطرطو  / بدل ونفقات سفر واقامة مشتركة
 2,200 482,158 المشتركة  من بيت عميانحصة حقل الحمضيات 

 25,000 50,000 مصاريف دعاوى 
  9,296 حصة جوري الخريبة من المشتركة

  534,450 حصة رامة لحا من المشتركة
  1,205,255 رامة لحا + معمل األلبان / تسويات
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 11,700  مشاريع دير الزور
 30,000  المقاسم الخمسة

 86,150 2,387,159 المجموع
 أعباء االهتالك: -26

 2019-12-31الى 1/10/2019من  2019-9-30الى 1/10/2019من  البيان
 71,324 291,800 مباني وانشاءات

 147,744 591,195 اآلليات والتجييزات والمعدات
 1,399 10,080 األثاث والتجييزات المكتبية

 26,692 128,060 بيوت زراعية
 247,159 1,021,135 مجموع

 ايرادات متنوعة أخرى: - 27

 2019-12-31الى 1/10/2019من  2019-9-30الى 1/10/2019 من البيان
 100,000  غرامة انسحاب من مناقصة

 2,000  ايرادات بيع دفاتر شروط
  71,543  نقابة الميندسين الزراعيين فروع تسوية حسابات

 102,000 71,543 المجموع
 : تقييم القطع اتفروق - 28

أسعار الصرف الصادرة عن حيث أن نشرة فروق تقييم قطع  لم تسجل حسابات ىذه الدورة
حددت سعر صرف الدوالر األمريكي بمبمغ  2019-12-31مصرف سورية المركزي بتاريخ 

 فيما يمي التفاصيل:  سعر المعتمد في الدورة السابقةالوىو نفس  ل.س 435

الرصيد بالدوالر  البيان
 االمريكي

 ل.سالمعادل 
30-9-2019 

 
 
 
 
 

 ل.سالمعادل 
31-12-2019 

فروق تقييم القطع غير 
 المحققة

 –دمشق  –المصرف التجاري السوري 
 دوالر امريكي

566.64 246,488 246,488 0 

 –دمشق  –المصرف التجاري السوري 
 قطع تصدير –دوالر

221,29 96,261 96,261 0 

 0  ( غير المحققة)خسائر اجمالي فروق تقييم القطع 
 145,983  في الدورة السابقة ) أرباح غير محققة (فروق تقييم القطع 

 145,983  رصيد حساب فروقات أسعار القطع
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الناتجة عن إعادة تقييم األرصدة النقدية المعترف بيا  أو الخسائر تم االعتراف بالمكاسبي
بالعمالت األجنبية ) فروق تقييم القطع غير المحققة( في بند منفصل في بيان الدخل الشامل كما 

المدورة في كل من قائمة المركز المالي وبيان  النتائجعن  أو الخسائر تم فصل ىذه األرباحي
الذي  2015لعام  12يئة األوراق واألسواق المالية السورية  رقم التغيرات في حقوق وفقًا لتعميم ى

نص عمى االعتراف بفروق تقييم القطع غير المحققة في بند منفصل في قائمة المركز المالي 
وفي قائمة التغير في حقوق الممكية وعدم اقتطاع احتياطي قانوني او اختياري من ىذه األرباح 

ين او كمكافآت لمجمس اإلدارة أو ضميا لالرباح المحتجزة او وال يجوز توزيعيا عمى المساىم
 رسممتيا.

 األسهم: - 29

/ مميون ليرة سورية، وىو مسدد  100اثيا بمبمغ / دحدد رأس المال األولي لمشركة بموجب قرار اح
بتاريخ بالكامل بموجب قيود الشركة، وقد تقرر في اجتماع الييئة العامة غير العادية الثانية المنعقدة 

/ ألف  160مميون ليرة سورية موزعة عمى /  40جعل زيادة رأس المال قاصرة عمى  4/6/1991
/ ليرة سورية لمسيم  100/ ليرة سورية، باإلضافة إلى عالوة اصدار قدرىا /250سيم قيمة كل منيا /

ريخ تا 80وصدر خالل الدورة المالية قرار مجمس مفوضي ىيئة األوراق المالية رقم  الواحد
ل.س  100المتضمن الموافقة عمى تعديل القيمة االسمية لمسيم حيث أصبحت القيمة  27/5/5019

سيم بقيمة إجمالية  1,400,000وبذلك أصبح العدد االجمالي ألسيم الشركة  250بداًل من 
 ل.س. 140,000,000

 : حصة السهم من األرباح الصافية - 30

وىي  31/12/2019وتننتيي في  1/10/2019أشير تبدأ في إن مدة الدورة المالية الحالية ثالثة 
سيم/ حيث بمغت حصة  1,400,000موزعة عمى / ل.س 215,888الصافية  الخسارةبمغت وقد 

 ل.س 7,42في حين كانت حصة السيم في الدورة السابقة  ل.س 0.15- الدورةالسيم الواحد بنياية 

 إدارة المخاطر:

أىم المخاطر التي تتعرض ليا الشركة ىي مخاطر السوق التي تنشأ من تغيرات أسعار بيع 
المحاصيل الزراعية في السوق وحيث أن غالبية انتاج الشركة كان سابقًا من المحاصيل 
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شعير( التي يتم بيعيا لمدولة بسعر محدد، وحيث ان انتاج الشركة  –قطن –االستراتيجية) قمح 
مى الورد الجوري والحمضيات والخضار، التي يتم بيعيا باالسعار الرائجة في حاليًا مقتصر ع

دفع الشركة الى ابرام  والسوق، مما زاد مخاطر السوق التي تعرضت ليا الشركة بشكل كبير 
  عدد من العقود التشاركية الستثمار بعض من أراضييا وممتمكاتيا

 الوضع القانوني لمشركة:
 الصادر تعديل النظام األساسي ليصبح متوافقا مع مانص عميو قانون الشركات  تم

تاريخ  527وقد صدر بموجب القرار رقم  2011لعام  29بالمرسوم التشريعي رقم 
11/3/2019 

  لدى سوق دمشق لألوراق المالية تتابع ادارة الشركة موضوع اعادة تداول اسيم الشركة
 1223المالية قد عمق تداول أسيم الشركة بموجب التعميم رقم وكان سوق دمشق لألوراق 

وتعمل ادارة الشركة حاليًا عمى اعادة تقييم قيمة السيم لتمبية  22/10/2013تاريخ 
 متطمبات إعادة تداول أسيم الشركة في سوق دمشق لألوراق المالية.

 خالل الكتب التي يتمخص الوضع القانوني لمشركة مع الغير من  لدعاوى القضائية :ا
 رفقة بيذا التقريرمالجداول التفصيمية الالشركة وفق  يوردت الى الشركة من محام

  استمرارية الشركة:

نشاطات  إليياورد في تصور الشركة لقدرتيا عمى االستمرار والنتائج التي انتيت  ي ضوء ماف
الشركة، وعمى الرغم من حالة عدم االستقرار التي تمر بيا الجميورية العربية السورية وحالة عدم 
اليقين المستقبمية فإن اإلدارة متأكدة من أن الشركة لدييا الموارد الكافية لتساعدىا عمى االستمرار 

 يمي :  ما في المدى المستقبل المنظور. والبد من اإلشارة إلى

 من رأس مال  % 25بنسبة  تشارك  ممثمة بوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي دولةن الا
  وان الدولة وبقية المساىمين ال يسمحون بعدم استمرارية الشركة )توقف او تصفية( الشركة

 واستثمار أراضييا  ان لدى الشركة مقومات لتطوير عمميا اذا ماتم توسيع غايات الشركة
 .ومشاريعيا

  دونم من العقار  3000بإبرام عقد مزارعة إلستثمار  السابقة الشركة خالل الدورةوقد قامت
 من منطقة المقاسم الخمسة في الحسكة سيظير أثره المالي في الدورة القادمة . 11

 
 سادسًا: مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية:
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