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 معلومات عامة .3
 

مصر على تؤسٌس الشركة  –ي وشركة اوراسكوم تٌلٌكوم القابضة ش.م.م ااالتفاق بٌن شركة درٌكس تكنولوجٌز اس  2000تم خالل العام 
 -تشغٌل -المشغلة لمشروع الهاتف الخلوي فً سورٌة )شركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم المساهمة المغفلة العامة(، بعد توقٌع عقد االستثمار )بناء

مصر من جهة  –واوراسكوم تٌلٌكوم القابضة ش.م.م بٌن شركتً درٌكس تكنولوجٌز اس اي  2001شباط  12بتارٌخ  BOT تحوٌل(
سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم المساهمة  شركةتم تؤسٌس  GSMوالشركة السورٌة لالتصاالت من جهة أخرى بهدف بناء شبكة اتصاالت خلوٌة 

وسجلت  2001األخٌر من عام  ولقد تم استكمال إجراءات تسجٌل الشركة خالل الربع )وٌشار إلٌها فٌما بعد "الشركة"(.المغفلة العامة 
 الجمهورٌة العربٌة السورٌة. –دارٌا  –( ومركزها الرئٌسً رٌف دمشق 5141كشركة مساهمة ُمغفلة تحت رقم )

 

غاٌة الشركة هً مشارٌع الخدمات الخلوٌة، وتسوٌق واستٌراد وتصدٌر أجهزة االتصاالت والرقائق و الدارات اإللكترونٌة والقٌام بكافة 
والخدمات المتعلقة بها والمساهمة والمشاركة فً مشارٌع مماثلة، والحصول على أٌة حقوق أو امتٌازات أو تراخٌص لتحقٌق النشاطات 

 .2001تشرٌن الثانً  18تبدأ من تارٌخ  السوري. إن مدة الشركة غٌر محددةغاٌات الشركة وذلك طبقا ألحكام قانون التجارة 
 

بٌن الشركة السورٌة لالتصاالت وشركة  BOTتحوٌل(  -تشغٌل -نهاء عقد الـ )بناءإوقٌع على اتفاق تم الت 2014ول تشرٌن األ 30بتارٌخ 
 20730/1سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم المساهمة المغفلة العامة وتمت المصادقة على اتفاق اإلنهاء من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 

 . 2014كانون األول  31بتارٌخ 

تم بدء العمل بالرخصة الممنوحة لشركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم المساهمة المغفلة العامة الصادرة عن الهٌئة  2015كانون الثانً  01بتارٌخ 
كانون  31ولغاٌة  2015كانون الثانً  1الناظمة لقطاع االتصاالت )ممثلة عن الحكومة السورٌة(. ٌسري هذا الترخٌص ابتداًء من تارٌخ 

ح ترخٌص االتصاالت للشركة إنشاء وتركٌب وتملك وتشغٌل وإدارة وتقاضً عائدات وتقدٌم الخدمات المرخصة على . ٌت2034ٌاألول 
دٌوٌة شبكة االتصاالت العمومٌة النقالة وفقاً لوثٌقة الترخٌص، كما ٌتٌح ترخٌص الترددات للشركة حقاً حصرٌاً باستخدام الحزم الترددٌة الرا

 الت النقالة الخاصة بها، وتقدٌم الخدمات ذات الصلة علٌها.المخصصة لتشغٌل شبكة االتصا

ة وفقاً ألحكام ترخٌص تشغٌل شبكة االتصاالت العمومٌة النقالة الصادر عن الهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالت فً الجمهورٌة العربٌة السورٌ
لٌرة  25,000,000,000دل الترخٌص االبتدائً البالغ قام المرخص له شركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم المساهمة المغفلة العامة بتسدٌد ب

عاماً قابلة للتجدٌد، المبالغ  20سورٌة كما ستسدد للحكومة السورٌة عن طرٌق الهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالت، طٌلة مدة الترخٌص البالغة 
 المستحقة من تقاسم االٌرادات على النحو التالً: 

 

 السنة األولى 50%

الثانٌة والثالثةالسنة  30%  

 السنوات الباقٌة 20%

 

 .2018كانون األول  10إن أسهم الشركة أصبحت مدرجة فً سوق دمشق لألوراق المالٌة إعتباراً من تارٌخ 

فقد تم تعلٌق التداول على أسهم  2020حزٌران  01تارٌخ  57رقم  هٌئة األوراق واألسواق المالٌةوبناء على قرار مجلس المفوضٌن فً 
 .تٌلٌكوم المساهمة المغفلة العامةشركة سٌرٌتل موباٌل 

موباٌل تٌلٌكوم بخصوص إعادة التوازن االقتصادي للرخصة  والحقا للنزاع القائم بٌن الهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالت وشركة سٌرٌتل
الصادر  2/م/103، فقد تم فرض حراسة قضائٌة على شركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم بموجب القرار رقم 2015الممنوحة للشركة فً عام 

 .2020حزٌران  04عن محكمة القضاء اإلداري بتارٌخ 

 

الحارس القضائً على شركة سٌرٌتل موباٌل من قبل  2020األول  كانون 31الموحدة كما فً  المالٌةتمت الموافقة على إصدار البٌانات 
 .2021أذار  30 بتارٌخ( الصادر 25تٌلٌكوم بموجب القرار اإلداري رقم )
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 أسس اإلعداد والسٌاسات المحاسبٌة .4

 أسس اإلعداد 2.1

 التقارٌر المالٌة الدولٌة الصادرة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة.الموحدة وفقاً لمعاٌٌر  تم إعداد البٌانات المالٌة

المالٌة الموحدة والتً تمثل العملة  لقد تم إعداد البٌانات المالٌة الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التارٌخٌة. إن اللٌرة السورٌة هً عملة إظهار البٌانات
 الوظٌفٌة للشركة والشركات التابعة لها.

 

 أساس التوحٌد  2.2

. ٌتم تحقٌق السٌطرة عندما 2020كانون األول  31التابعة كما فً  هاوشركاتللشركة تشتمل البٌانات المالٌة الموحدة على البٌانات المالٌة 
سلطة التحكم حقوق من العوائد المتغٌرة نتٌجة مشاركتها بالجهة المستثمر فٌها ولها قدرة التؤثٌر على هذه العوائد من خالل للشركة ٌكون 

 بالجهة المستثمر فٌها. 
 بالتحدٌد على الجهة المستثمر فٌها إذا، وفقط إذا، كان لدى الشركة:لشركة تسٌطر ا

 سلطة تحكم بالجهة المستثمر فٌها )الحقوق القائمة التً تعطٌها القدرة على توجٌه األنشطة المتعلقة بالجهة المستثمر فٌها(. -
 نتٌجة مشاركتها بالجهة المستثمر فٌها.حقوق من العوائد المتغٌرة  -
 القدرة على استخدام سلطتها على الجهة المستثمر فٌها لتإثر على عوائدها. -
 

 للشركة بتؤٌٌد هذه الفرضٌة وعندما ال ٌكون الشركةتقوم  لكًمن المفترض أن الحصول على أغلبٌة حقوق التصوٌت ٌإدي إلى السٌطرة. 
بعٌن االعتبار جمٌع الحقائق والظروف ذات الصلة فً تقٌٌم ما إذا  الشركةاثلة فً الجهة المستثمر فٌها، تؤخذ أغلبٌة األصوات أو الحقوق المم

 سلطة التحكم فً الجهة المستثمر فٌها، بما فً ذلك: الشركةكان لدى 
 الترتٌبات التعاقدٌة مع أصحاب األصوات األخرى فً الجهة المستثمر فٌها. -
 ات تعاقدٌة أخرى.الحقوق الناشئة عن ترتٌب -
 وحقوق التصوٌت المحتملة. شركةحقوق التصوٌت لل -
 

بإعادة تقٌٌم سٌطرتها على الجهة المستثمر فٌها إذا كانت الحقائق والظروف تشٌر إلى أن هناك تغٌٌرات فً واحد أو أكثر من  الشركةتقوم 
 الشركةعلى السٌطرة على الشركة التابعة وٌتوقف عندما تفقد  الشركةالعناصر الثالثة للسٌطرة. ٌبدأ توحٌد الشركة التابعة عندما تحصل 

 السٌطرة على الشركة التابعة. تدرج الموجودات والمطلوبات واإلٌرادات والمصارٌف للشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة فً
 عن السٌطرة على الشركة التابعة. شركةالالسٌطرة حتى تارٌخ توقف  الشركةالبٌانات المالٌة الموحدة من تارٌخ اكتساب 

تعود األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى لمساهمً الشركة األم وإلى حقوق األقلٌة )الحصة غٌر المسٌطرة(، 
ٌالت على البٌانات المالٌة حتى لو كان هذا ٌإدي إلى عجز فً أرصدة حقوق األقلٌة )الحصة غٌر المسٌطرة(. عند الضرورة، ٌتم إجراء تعد

. ٌتم حذف جمٌع الموجودات والمطلوبات وحقوق للشركةللشركات التابعة لجعل سٌاساتها المحاسبٌة تتماشى مع السٌاسات المحاسبٌة 
ً حصة الملكٌة تتم معالجة التغٌر ف، وعند التوحٌد الشركةعملٌات ضمن الالمساهمٌن واإلٌرادات والمصارٌف والتدفقات النقدٌة الناتجة عن 

السٌطرة على شركة تابعة، فإنها تلغً االعتراف بالموجودات  الشركةفً الشركة التابعة، دون فقدان السٌطرة، ضمن حقوق الملكٌة. إذا فقدت 
أو  )بما فً ذلك الشهرة( والمطلوبات ذات الصلة والحصص غٌر المسٌطرة ومكونات حقوق الملكٌة األخرى بٌنما ٌتم االعتراف بؤي ربح

 الموحد.الشامل خسارة ناتجة ضمن بٌان الدخل 
 

 ٌتم االعتراف بؤي استثمار محتفظ به بالقٌمة العادلة. 
 

 والشركات التابعة التالٌة:لشركة تشمل البٌانات المالٌة الموحدة البٌانات المالٌة ل

   
 حصة المساهمة 

 المباشرة وغٌر المباشرة
 كانون األول 53كما فً     

 2019  4242  األنشطة بلد التأسٌس اإلسم

       
سيييييييٌرٌتل للخيييييييدمات واالستشيييييييارات 

 سورٌة المساهمة المغفلة الخاصة
 األعمال التجارٌة والصناعٌة

 واالستشارٌة والخدمٌة 
 

;;% 
 

99% 
       

 سورٌة سٌرٌتل مانجمنت المحدودة المسإولٌة
 األعمال التجارٌة والصناعٌة

 واالستشارٌة والخدمٌة 
 

322% 
 

100% 
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 )تتمة( أسس اإلعداد والسٌاسات المحاسبٌة .4
 

 التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة واإلفصاحات  4.5

 التفسٌرات والمعاٌٌر الجدٌدة والمعدلة  

باستثناء هً مطابقة لتلك التً تم استخدامها فً السنة السابقة الموحدة المالٌة  إن السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد البٌانات -
. قامت الشركة بتطبٌق  14كما هو مبٌن فً االٌضاح رقم  39وفق متطلبات معٌار المحاسبة الدولً رقم  تطبٌق محاسبة التحوط

( الجدٌدة والمعدلة التالٌة التً أصبحت IFRIC( وتفسٌرات لجنة تفسٌر المعاٌٌر الدولٌة )IFRSمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة )
. إن تطبٌق هذه المعاٌٌر والتعدٌالت الجدٌدة لٌس له أي تؤثٌر على المركز المالً للشركة  2020كانون الثانً  01نافذة ابتداء من

 أو أدائها المالً:
 > تعرٌف "العمل"5التعدٌالت على معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  -

 3تعرٌف العمل فً معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم أصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة تعدٌالت على  2018فً تشرٌن األول 
 "اندماج األعمال" لمساعدة المنشآت على تحدٌد فٌما إذا كانت مجموعة من األنشطة واألصول المكتسبة تشكل عمالً أو ال.

 ،ل أي من العناصرالمفقودةتوضح تلك التعدٌالت الحد األدنى لمتطلبات العمل، وتستثنً تقٌٌم قدرة المشاركٌن فً السوق على استبدا

جوهرٌة، وتضٌٌق نطاق تعرٌفات األعمال وما ٌنتج  المستحوذ علٌهاوإضافة توجٌهات لمساعدة المنشآت على تقٌٌم ما إذا كانت العملٌة 
الت أثر على القٌمة العادلة. تم تقدٌم أمثلة توضٌحٌة جدٌدة مع هذه التعدٌالت. لٌس لهذه التعدٌ لتركٌزعنها، وتقدٌم فحص اختٌاري 

 الشركة.
 
 > تعرٌف كلمة "جوهري":و معٌار المحاسبة الدولً رقم  3التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم  -

"عرض البٌانات المالٌة"  1أصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة تعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم  2018فً تشرٌن األول 
"السٌاسات المحاسبٌة والتغٌٌرات فً التقدٌرات المحاسبٌة واألخطاء" لمواءمة تعرٌف كلمة "جوهري"  8ومعٌار المحاسبة الدولً رقم 

جوانب معٌنة من هذا التعرٌف. ٌنص التعرٌف الجدٌد على أن "المعلومات تكون جوهرٌة إذا كان من المتوقع  فً المعاٌٌر ولتوضٌح
 لألغراض العامةمستخدمو البٌانات المالٌة المعدة أو حجبها، بشكل معقول على القرارات التً ٌتخذها  تحرٌفهاأن ٌإثر حذفها أو 

والتً توفر معلومات مالٌة حول منشؤة محددة".من غٌر المتوقع أن ٌكون لهذه التعدٌالت  ، بناء على تلك البٌانات المالٌةالرئٌسٌون 
 .للشركة الموحدة تؤثٌر جوهري على البٌانات المالٌة

 
 COVID 19منح المستأجرٌن إعفاء من تقٌٌم ما إذا كان امتٌاز االٌجار المتعلق بـ  – :التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم  -

 ٌعد تعدٌالً لعقد اإلٌجار>
"عقود اإلٌجار" لتوفٌر إعفاء للمستؤجرٌن من تطبٌق  16 المالٌة رقم عّدل مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر

اشئة كنتٌجة مباشرة لوباء بشؤن تعدٌالت عقود اإلٌجار المتٌازات اإلٌجار الن 16إرشادات المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 
 . والتعدٌل ال ٌنطبق على المإجرٌن.19كوفٌد 

ٌُسمح بالتطبٌق المبكر.2020 حزٌران 1سٌطبق المستؤجر التعدٌل على فترات التقارٌر المالٌة السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد   . و
 
 التقوٌم القٌاسً لسعر الفائدة – ;5ومعٌار المحاسبة الدولً رقم  ;معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم التعدٌالت على  -

عدداً تتضمن األدوات المالٌة: اإلثبات والقٌاس  – 39ومعٌار المحاسبة الدولً رقم  9التعدٌالت على معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم 
 ٌع عالقات التحوط التً تتؤثر مباشرة بالتقوٌم القٌاسً لسعر الفائدة.من اإلعفاءات، والتً تنطبق على جم

 
 تتؤثر عالقة التحوط إذا أظهر التقوٌم عدم تٌقن بشؤن توقٌت و/أو حجم التدفقات النقدٌة القائمة على القٌاس للبند المتحوط له أو أداة

 التحوط. 
 ي عالقات تحوط ألسعار الفائدة.لٌس لهذه التعدٌالت أثر على الشركة ذلك ألنها ال تمتلك أ

 
 

 (>4242 – :423التحسٌنات السنوٌة )دورة  4.5.5

 تتضمن هذه التحسٌنات:

 اندماج األعمال – 3معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  -

 قارٌر المالٌةالت – 1معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  -

 األدوات المالٌة –9رقم  معٌار المحاسبة الدولً -
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 )تتمة( اإلعداد والسٌاسات المحاسبٌةأسس . 4
 المعاٌٌر والتفسٌرات الصادرة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة وغٌر نافذة التطبٌق2.4 

صدار البٌانات المالٌة الموحدة للشركة، تعتزم الشركة إفٌما ٌلً المعاٌٌر والتفسٌرات الجدٌدة أو المعدلة الصادرة وغٌر نافذة للتطبٌق حتى تارٌخ 
 مر، عندما تصبح سارٌة المفعول.تطبٌق هذه المعاٌٌر، إن لزم األ

 
 عقود التأمٌن  – 39معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  -

واليييذي ٌعتبييير معٌيياراً جدٌيييداً شيييامالً  2017فيييً أٌييار  17أصييدر مجليييس معيياٌٌر المحاسيييبة الدولٌييية معٌييار التقيييارٌر المالٌييية الييدولً رقيييم 
لعقيييود التيييؤمٌن ٌغطيييً االعتيييراف والقٌييياس، العيييرض واإلفصييياح. عنيييدما ٌصيييبح نافيييذاً للتطبٌيييق، سيييٌحل معٌيييار التقيييارٌر المالٌييية اليييدولً 

عليييى  17. ٌطبيييق معٌيييار التقيييارٌر المالٌييية اليييدولً رقيييم 2005الصيييادر بتيييارٌخ  4ٌر المالٌييية اليييدولً رقيييم محيييل معٌيييار التقيييار 17رقيييم 
كافييية أنيييواع عقيييود التيييؤمٌن )مثيييل التيييؤمٌن عليييى الحٌييياة، التيييؤمٌن المباشييير وإعيييادة التيييؤمٌن( بغيييض النظييير عييين نيييوع المنشيييؤة التيييً تقيييوم 

 واألدوات المالٌة التً تحتوي على مٌزات مشاركة اختٌارٌة.  بإصدار هذه العقود، كما ٌطبق أٌضاً على بعض الضمانات
 

هييو تقييدٌم نمييوذج محاسييبة  17ٌتضييمن المعٌييار بعييض االسييتثناءات فييً النطيياق. إن الهييدف العييام لمعٌييار التقييارٌر المالٌيية الييدولً رقييم 
، والييذي ٌسييتند 4قييارٌر المالٌيية الييدولً رقييم لعقييود التييؤمٌن أكثيير فائييدة واتسيياقاً بالنسييبة للمييإمنٌن. علييى العكييس ميين متطلبييات معٌييار الت

ٌقيييدم نموذجييياً  17بشيييكل كبٌييير عليييى الحفييياظ عليييى السٌاسيييات المحاسيييبٌة المحلٌييية السيييابقة، فيييإن معٌيييار التقيييارٌر المالٌييية اليييدولً رقيييم 
هيييو النميييوذج  17م شيييامالً لعقيييود التيييؤمٌن، ٌغطيييً كافييية الجوانيييب المحاسيييبٌة ذات الصيييلة. إن جيييوهر معٌيييار التقيييارٌر المالٌييية اليييدولً رقييي

 العام، والمكمل بـ: 

 )تطبٌق محدد للعقود المباشرة التً تحتوي على مٌزات المشاركة المباشرة )طرٌقة العموالت المتغٌرة 

  .طرٌقة مبسطة )طرٌقة توزٌع األقساط( بشكل رئٌسً للعقود قصٌرة األمد 
 

مييع اإللييزام  2023 الثييانًكييانون ا 01المالٌيية التييً تبييدأ فييً أو بعييد نافييذ التطبٌييق للفتييرات  17إن معٌييار التقييارٌر المالٌيية الييدولً رقييم 
بييينفس  15و 9ن تقيييوم المنشيييؤة بتطبٌيييق معٌييياري التقيييارٌر المالٌييية اليييدولٌٌن أنييية. ٌسيييمح بيييالتطبٌق المبكييير، بشيييرط بعيييرض أرقيييام المقار

 غٌر قابل للتطبٌق على الشركة.. إن هذا المعٌار 17أو قبل تارٌخ البدء بتطبٌق معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم 

 
 اندماج األعمال – 5التعدٌالت على معٌار التقارٌر المالٌة رقم  -

 
عميييال. تهيييدف انيييدماج األ 3اليييدولً إلعيييداد التقيييارٌر المالٌييية رقيييم أصيييدر مجليييس معييياٌٌر المحاسيييبة الدولٌييية تعيييدٌالت عليييى المعٌيييار 

. سيييتعزز 3رقيييم دون تغٌٌييير كبٌييير فيييً متطلبيييات المعٌيييار اليييدولً إلعيييداد التقيييارٌر المالٌييية  التعيييدٌالت إليييى تحيييدٌث اإلطيييار المفييياهٌمً
التعيييدٌالت االتسييياق فيييً التقيييارٌر المالٌييية وتجنيييب االلتبييياس المحتميييل مييين اسيييتخدام أكثييير مييين نسيييخة مييين اإلطيييار المفييياهٌمً. وذليييك 

 .2023كانون الثانً  01للبٌانات المالٌة التً تبدأ فً أو بعد 
 

 السٌاسات المحاسبٌة، والتغٌرات فً التقدٌرات المحاسبٌة، واألخطاء – :الت على معٌار المحاسبة الدولً رقم التعدٌ -
 

حول تعرٌف التغٌٌير فيً التقيدٌرات المحاسيبٌة  8( تعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم IASBأصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة )
مبيالغ نقدٌية فيً البٌانيات المالٌية التيً تخضيع للقٌياس "مع تعرٌف تقدٌرات االستحقاق، وبموجب التعدٌل الجدٌد فإن التقدٌرات المحاسبٌة هيً 

 .2023كانون الثانً  01، وذلك للبٌانات المالٌة التً تبدأ فً أو بعد "ولٌس لها تارٌخ مإكد فعلً
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات> – 38التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم  -
 

صيناف حظر عليى المنشيؤت أن تخصيم مين تكلفية أي بنيد مين بنيود الممتلكيات واآلالت والمعيدات أي عائيدات مين بٌيع األفً التعدٌل الجدٌد ٌُ 
لى الموقع والحالة الالزمة ليه لٌكيون قيادراً عليى العميل بالطرٌقية المقصيودة مين قبيل اإلدارة. وبيدالً مين ذليك، المنتجة أثناء إحضار األصل إ

 01و بعيد تعترف المنشؤة بعائدات بٌع هذه البنود، وتكالٌف إنتاج تليك البنيود، فيً األربياح أو الخسيائر. وذليك للبٌانيات المالٌية التيً تبيدأ فيً أ
 .2022كانون الثانً 

 
 المخصصات واألصول وااللتزامات المحتملة> – 59التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً  -

 
، لتحدٌد التكالٌف التً ٌجب على المنشؤة تضمٌنها عنيد 37أصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة تعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم  

 قد مرهقاً أم خاسراً.تقٌٌم ما إذا كان الع
فٌة تطبق التعدٌالت "نهج التكلفة ذات الصلة المباشرة". تشمل التكالٌف المتعلقية مباشيرة بعقيد تقيدٌم سيلع أو خيدمات كيالً مين التكيالٌف اإلضيا

المثيال، اسيتهالك )على سيبٌل المثيال، تكيالٌف العمالية والميواد المباشيرة( وتخصيٌص التكيالٌف المرتبطية مباشيرة بؤنشيطة العقيد )عليى سيبٌل 
ٌييتم المعييدات المسييتخدمة للوفيياء بالعقييد وكييذلك تكييالٌف إدارة العقييود واإلشييراف علٌهييا(. التكييالٌف العاميية واإلدارٌيية ال تتعلييق مباشييرة بالعقييد و

 .2022كانون الثانً  01استبعادها ما لم ٌتم تحمٌلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد. وذلك للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 
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 وتقرأ معها ٌانات المالٌة الموحدةتشكل جزءاً من هذه الب 43إلى  1إن اإلٌضاحات المرفقة من 
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ملخص السٌاسات المحاسبٌة الهامة   4.7  

 من العقود مع الزبائن اتاإلٌراد
 

الزبائن عندما تعمل الشركة على توفٌر مجموعة من خدمات االتصاالت الخلوٌة الصوتٌة والبٌانات. ٌتم االعتراف باإلٌرادات من العقود مع 
قاً تنتقل السٌطرة على الخدمات إلى العمٌل وبالمبلغ الذي تتوقع المنشؤة أن ٌكون لها حق فٌه مقابل السلع أو الخدمات المقدمة للزبائن وف
فً لنموذج من خمس خطوات للمحاسبة عن اإلٌرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع الزبائن. استنتجت الشركة أنها الطرف األصٌل 

 الترتٌبات المتعلقة بإٌراداتها.
 

 تقدٌم الخدمات
بالدفع المسبق ٌصبح  المشتركعند تقدٌم الخدمات. عندما ٌقوم  - الحقة ومسبقة الدفع-خدمات االتصاالت ٌتم االعتراف باإلٌراد الناتج عن 

ة أصل لدى الشركة التزام بموجب عقد ألداء ذلك المقابل. عندما تقوم الشركة بتقدٌم الخدمات أوالً واستوفت التزامها باألداء ٌصبح لدى الشرك
 المشتركٌستخدم فٌه  بموجب عقد. ٌتم تسجٌل المبالغ المقبوضة الناتجة عن بٌع رصٌد مسبق الدفع كالتزام بموجب عقد حتى ذلك الوقت الذي

م الخدمة وعندها ٌتم تسجٌلها كإٌرادات. ٌتم تسجٌل اإلٌرادات الناتجة من االتصاالت الصوتٌة والرسائل وخدمات االنترنت والمتضمنة فً حز
 العقد. فترةالباقات عندما ٌتم تقدٌم الخدمات خالل 

 

 سلعمبٌعات ال
مودم( فً نقطة زمنٌة معٌنة والتً ٌتم عندها انتقال السٌطرة على األصل المباع إلى الزبون، ٌتم االعتراف باإلٌرادات من بٌع السلع )أجهزة ال

 والتً عادة ما تكون عند تسلٌم السلع للمشتري.
  

  التعامالت بالعمالت األجنبٌة
 

ٌتم تسجٌل التعامالت التً تتم بالعمالت األجنبٌة خالل السنة بؤسعار الصرف السائدة فً تارٌخ حدوث هذه التعامالت، وٌتم تحوٌل أرصدة 
الموجودات والمطلوبات المالٌة بؤسعار صرف العمالت األجنبٌة السائدة فً تارٌخ بٌان المركز المالً والمعلنة من قبل مصرف سورٌة 

 .بٌان الدخل الشامل الموحدفً  للشركةم تسجٌل األرباح والخسائر الناتجة عن التحوٌل إلى العملة الرئٌسٌة المركزي. ٌت
 

 محاسبة التحوط
 

 تقوم الشركة باستخدام األدوات المالٌة غٌر المشتقة بهدف التحوط لمواجهة مخاطر العمالت األجنبٌة.
 

وط، وكذلك تحدد جلها محاسبة التحأقة التحوط التً ترٌد أن تطبق من بتحدٌد وتوثٌق عالعند بدء عالقة التحوط، تقوم الشركة وبشكل رسمً 
و العملٌة المتحوط لها، طبٌعة أتوثٌق تعرٌف أداة التحوط، البند دارة المخاطر لتنفٌذ عملٌة التحوط. تتضمن عملٌة الإهدف واستراتٌجٌة 

عالٌة فً تغٌر القٌمة العادلة ألداة التحوط فً مقابلة التعرض للتغٌر فً القٌمة العادلة للبند المخاطر المتحوط لها، وكٌفٌة قٌام الشركة بتقٌٌم الف
ن ٌكون هذا التحوط ذو فعالٌة عالٌة فً مقابلة التغٌرات فً أمخاطر المتحوط لها. من المتوقع اللى إو التدفقات النقدٌة العائدة أله المتحوط 

كما وٌتم تقٌٌم فعالٌة التحوط بشكل مستمر للتحقق من أن التحوط فعال بشكل فعلً خالل فترات البٌانات  و التدفقات النقدٌةأالقٌمة العادلة 
 المالٌة والتً تم تطبٌق التحوط خاللها.

 
 ن عملٌات التحوط التً تحقق المتطلبات الصارمة لمحاسبة التحوط تتم المحاسبة علٌها كما ٌلً :إ

 
 :تحوط التدفق النقدي

 

عادة تقٌٌم إخرى كاحتٌاطً نه فعال فً بنود الدخل الشامل األأائر من أداة التحوط والمحدد على االعتراف بالجزء من األرباح والخسٌتم 
 خرى.أٌرادات تشغٌلٌة إمباشرة فً بٌان الدخل كمصارٌف و أدوات التحوط، فٌما ٌتم االعتراف بالجزء غٌر الفعال

 
ها فً بنود الدخل عادة تصنٌف المبالغ التً تم االعتراف بإعملٌات توثر على بٌان الدخل ٌتم ارة عن عندما تكون البنود المتحوط لها عب

ٌرادات مالٌة أو عند حدوث العملٌات إو أود المتحوط لها عبارة عن مصارٌف لى بٌان الدخل، مثال ذلك عندما تكون البنإالشامل االخرى 
ترف بها فً بنود الدخل الشامل عادة تصنٌف المبالغ المعإجودات او مطلوبات غٌر مالٌة ٌتم موالمتوقعة. عندما تكون البنود المتحوط لها 

 خرى لٌتم تضمٌنها فً التكلفة الدفترٌة األولٌة لتلك البنود.األ
 

مسبقاً مة معترف بها و خسائر متراكأٌة أرباح أبات تطبٌق محاسبة التحوط ، فإن داة التحوط، أو اذا لم ٌعد التحوط ٌلبً متطلأإذا تم بٌع 
ن ٌتم حدوث العملٌات المتوقعة أو حتى تتحقق التزامات ألى إضمن حقوق الملكٌة فً بند منفصل  خرى تبقىضمن بنود الدخل الشامل األ

 الشركة بالعمالت األجنبٌة.
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)تتمة( ملخص السٌاسات المحاسبٌة الهامة   4.7   
 )تحوط( محاسبة التحوط

 القٌمة العادلة لألدوات المالٌة
 تستخدم الشركة التسلسل الهرمً التالً فً قٌاس واإلفصاح عن القٌمة العادلة لألدوات المالٌة

 المستوى األول: األسعار المدرجة )غٌر المعدلة(  فً سوق مالً لموجودات مماثلة.
أّن المدخالت التً لها تؤثٌر جوهري على القٌمة العادلة ٌمكن مالحظتها إما مباشرة أو بشكل غٌر المستوى الثانً: طرق تقٌٌم، حٌث 

 مباشر
 المستوى الثالث: طرق تقٌٌم، حٌث أّن المدخالت التً لها تؤثٌر جوهري على القٌمة العادلة غٌر مبنٌة على معلومات سوق ملحوظة.

 
 كمتداول وغٌر متداول التصنٌف 

 

بتصنٌف الموجودات والمطلوبات فً بٌان المركز المالً الموحد كموجودات ومطلوبات متداولة وغٌر متداولة. تصنف  تقوم الشركة
 الموجودات على أنها متداولة عندما ٌكون:

 بها بغرض البٌع أو أنها ستستخدم خالل دورة التشغٌل المعتادة ع تحقق قٌمتها أو أن ٌكون محتفظاً من المتوق -
 أساسا بغرض االتجارمحتفظ بها  -
 من تارٌخ بٌان المركز المالً  اً ثنى عشر شهرإمن المتوقع تحقق قٌمتها خالل  -
على  اً ثنى عشر شهرإأو أنها تتمثل فً نقدٌة أو ما فً حكمها ما لم ٌكن هناك قٌود تمنع تبادلها أو استخدامها فً سداد التزام لمدة  -

 األقل بعد تارٌخ بٌان المركز المالً.
 لموجودات األخرى تصنف كموجودات غٌر متداولة.جمٌع ا

 تصنف المطلوبات على أنها متداولة عندما ٌكون:
 من المتوقع تسوٌتها خالل دورة التشغٌل المعتادة. -
 محتفظ بها أساسا بغرض االتجار -
 من تارٌخ بٌان المركز المالً اً ثنى عشر شهرإتكون مستحقة التسوٌة خالل  -
 على االقل بعد تارٌخ بٌان المركز المالً. اً ثنى عشر شهرإوط فً تؤجٌل سداد االلتزام لمدة مشرأو لٌس لدى الشركة حق غٌر  -

 ٌتم تصنٌف كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غٌر متداولة.
 

 الموجودات المالية 
 

 االعتراف األولً
مدرجة بالتكلفة المطفؤة، موجودات مالٌة مدرجة تقوم الشركة بتصنٌف موجوداتها المالٌة عند االعتراف األولً إلى موجودات مالٌة 

   وموجودات مالٌة مدرجة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. ،بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
وخصائص التدفقات النقدٌة تحدد الشركة تصنٌف الموجودات المالٌة استناداً إلى نموذج األعمال الذي تستخدمه إلدارة الموجودات المالٌة 

 التعاقدٌة للموجودات المالٌة.
 .15ٌتم قٌاس الذمم المدٌنة التً ال تحتوي على عنصر تموٌل هام بسعر المعاملة المحدد بموجب معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم 

ل الشامل اآلخر، ٌجب أن ٌنشؤ عنه تدفقات نقدٌة الدخ حتى ٌتم تصنٌف األصل المالً وقٌاسه بالتكلفة المطفؤة أو بالقٌمة العادلة من خالل
ً تتمثل بـ "دفعات المبلغ األصلً مع الفائدة فقط" على المبلغ األصلً المستحق. ٌشار إلى هذا التقٌٌم باسم اختبار "دفعات المبلغ األصل

 مع الفائدة فقط" والذي ٌتم إجراإه على مستوى األداة المالٌة الواحدة.
لً، قد تختار الشركة تصنٌف بعض االستثمارات فً األسهم على نحو غٌر قابل لإللغاء كاستثمارات بالقٌمة العادلة عند االعتراف األو

األدوات  IAS 32من خالل الدخل الشامل اآلخر، وذلك عندما تستوفً تعرٌف حقوق الملكٌة طبقاً لمعٌار المحاسبة الدولً 
متاجرة. وٌتم تحدٌد هذا التصنٌف على أساس كل أداة على حدة. وٌتم تحوٌل األرباح المالٌة:العرض، وال ٌتم االحتفاظ بها لغرض ال

والخسائر المتراكمة المسجلة سابقاً ضمن اإلٌرادات الشاملة األخرى إلى األرباح المدورة عند االستبعاد، وال ٌتم تحمٌلها على بٌان 
 .الموحد الدخل الشامل

ل المالٌة إلى كٌفٌة إدارة الشركة ألصولها المالٌة من أجل تولٌد التدفقات النقدٌة. ٌحدد نموذج ٌشٌر نموذج أعمال الشركة إلدارة األصو
 األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدٌة ستنتج عن تحصٌل تدفقات نقدٌة تعاقدٌة، أو بٌع األصول المالٌة، أو كلٌهما.

 موجودات مالٌة مقتناة بالتكلفة المطفأة -
 

 بالتكلفة المطفؤة إذا ما استوفى الشرطٌن التالٌٌن وهو غٌر محدد بالقٌمة العادلة من خالل األرباح والخسائر:ٌقاس األصل المالً 

 ت لتحصٌل تدفقات نقدٌة تعاقدٌة، الحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ بالموجوداا 
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 السٌاسات المحاسبٌة )تتمة(والتغٌرات فً أسس اإلعداد .4
 

 )تتمة( ملخص السٌاسات المحاسبٌة الهامة  4.7

 

 )تتمة(الموجودات المالية 

  لى الفائدة إط مدفوعات ألصل المبلغ باإلضافة ٌنتج عن األحكام التعاقدٌة ألصل مالً تدفقات نقدٌة فً توارٌخ محددة والتً تعتبر فق
 على أصل المبلغ القائم.

 
 الشامل اآلخرموجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الدخل  -

 أدوات الدٌن
 تقاس أداة الدٌن بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشيرطٌن التيالٌٌن وأٌضيا ليم ٌيتم اختٌيار قٌاسيها بالقٌمية

 العادلة من خالل األرباح والخسائر:

  عاقدٌة وبٌع تحصٌل كل التدفقات النقدٌة التاالحتفاظ باألصل المالً ضمن نموذج أعمال والذي ٌتحقق الغرض منه عن طرٌق
 الموجودات المالٌة، 

 ٌنتج عن األحكام التعاقدٌة ألصل مالً تدفقات نقدٌة فً توارٌخ محددة والتً تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ باإلضافة إلى الفائدة على 
  أصل المبلغ القائم.

 

والخسائر من التغٌر فً القٌمة  الدخل الشامل اآلخر بالقٌمة العادلة وٌتم تسجٌل األرباحٌتم قٌاس أدوات الدٌن بالقٌمة العادلة من خالل 
 اآلخر. العادلة التً تم االعتراف بها فً بٌان الدخل الشامل

فس الفوائد والتغٌر فً سيعر العميالت األجنبٌية وخسيائر انخفياض القٌمية واالسيتردادات فيً األربياح أو الخسيائر بين ٌتم إثبات إٌرادات
عند إلغياء االعتيراف، ٌيتم إعيادة تصينٌف األربياح أو الخسيائر  قٌاسها بالتكلفة المطفؤة. الطرٌقة المتبعة فً الموجودات المالٌة التً ٌتم

 إلى بٌان الدخل.اآلخر  المتراكمة المعترف بها سابقاً فً بٌان الدخل الشامل
 

 أدوات حقوق الملكٌة
الستثمار حقوق الملكٌة غٌر المحتفظ به للمتاجرة، فيإن الشيركة قيد تختيار بشيكل غٌير قابيل لإللغياء أن عند االعتراف األولً، بالنسبة 

 .ةتٌار على أساس كل استثمار على حدتعرض التغٌرات الالحقة فً القٌمة العادلة فً الدخل الشامل اآلخر. ٌتم هذا االخ
ٌة هذه إليى بٌيان اليدخل. ٌيتم إثبيات توزٌعيات األربياح فيً بٌيان اليدخل ال ٌتم إعادة تصنٌف المكاسب والخسائر من أدوات حقوق الملك

فيً هيذه كإٌرادات تشغٌلٌة أخرى عند إثبات حق الدفع، مالم ٌكن المتحصل من التوزٌعيات ٌمثيل اسيترداداً لجيزء مين كلفية األدوات، و
بالقٌمية العادلية مين خيالل اليدخل  أدوات حقوق الملكٌةخر. ال تخضع اآل الموحد رباح فً بٌان الدخل الشاملالحالة، ٌتم االعتراف باأل

 الشامل اآلخر لتقٌٌم انخفاض القٌمة.
 

 موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -
ٌة تتضمن الموجودات المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة األصول المالٌة المحتفظ بها للمتاجرة أو األصول المال

 المخصصة عند االعتراف األولً بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو األصول المالٌة التً من الملزم قٌاسها بالقٌمة العادلة.
 

إضافة لذلك، وعند االعتراف األولً، قد تختار الشركة بصورة غٌر قابلة لإللغاء قٌاس أصل مالً ٌفً بمتطلبات القٌاس بالتكلفة 
و بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للقٌاس بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القٌام بذلك ٌلغً أو المطفؤة أ

 ٌقلص بصورة جوهرٌة عدم التوافق المحاسبً الذي قد ٌنشؤ.
ز المالً بالقٌمة العادلة. ٌتم االعتراف بالتغٌر ٌتم تسجٌل الموجودات المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فً بٌان المرك

 بٌان الدخل.فً بالقٌمة العادلة 
 

ٌتم االعتراف بتوزٌعات األرباح على االستثمارات فً األسهم المدرجة كإٌرادات أخرى فً بٌان الربح أو الخسارة عند إثبات حق 
 الدفع.

 إلغاء االعتراف بالموجودات المالٌة 
 باألصل المالً )أو عندما ٌكون ممكناً، جزء من األصل المالً أو جزء من مجموعة أصول مالٌة مشابهة( عندما:ٌتم إلغاء االعتراف 

 ال ٌعود للشركة حق فً استالم التدفقات النقدٌة من هذا األصل. -
بالكامل مباشرة  ٌة المستلمةعندما تقوم الشركة بتحوٌل الحق فً استالم التدفقات النقدٌة من األصل أو التزامات بدفع التدفقات النقد -

 لى طرف ثالث بموجب اتفاقٌة تحوٌل، وإما:إوبدون أي تؤخٌر 
 أ( قامت بشكل جوهري بتحوٌل المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل أو  -
 ب( لم تقم بتحوٌل أو االحتفاظ بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل بشكل جوهري ولكنها نقلت قدرتها على التحكم بإدارة األصل.  -
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 أسس اإلعداد والتغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة )تتمة( .4

 )تتمة( ملخص السٌاسات المحاسبٌة الهامة 4.7

 )تتمة(الموجودات المالية 

 )تتمة( العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالٌة بالقٌمة  -
 

 عندما تقوم الشركة بتحوٌل الحق فً استالم التدفقات النقدٌة من األصل أو التزمت باتفاقٌة تحوٌل تقوم بتقٌٌم ما إذا كان وإلى أي مدى
ارة ي ولم تنقل قدرتها على التحكم بإداحتفظت بمخاطر ومزاٌا الملكٌة. إن لم تقم بتحوٌل المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل بشكل جوهر

لى حد مشاركتها المستمرة فً األصل. فً هذه الحالة، تقوم الشركة بتسجٌل االلتزام المرتبط بذلك. ٌتم قٌاس إاألصل، ٌتم االعتراف باألصل 
 األصل المستبعد وااللتزام المرتبط به على أساس ٌعكس الحقوق وااللتزامات التً احتفظت بها الشركة.

 
لى إمقابل قد ٌطلب من الشركة تسدٌده ٌتم قٌاس المشاركة المستمرة التً تتخذ شكل ضمان لألصل المنقول بالقٌمة الدفترٌة لألصل أو أكبر 

 أٌهما أقل. -طرف ثالث 
 

 المطلوبات المالٌة
 االعتراف األولً

األرباح أو الخسائر، قروض، ذمم دائنة، أو كمشتقات مالٌة مصنفة ٌتم تصنٌف المطلوبات المالٌة كمطلوبات مالٌة مدرجة بالقٌمة العادلة ضمن 
 .كؤدوات تحوط فً التحوط الفعال، بحسب الحال

تبطة ٌتم إثبات المطلوبات المالٌة مبدئٌاً بالقٌمة العادلة، وفً حالة القروض والذمم الدائنة ٌتم االثبات بالصافً بعد طرح التكالٌف المر
  بالمعاملة.

 المطلوبات المالٌةاف بإلغاء االعتر
شروط لغاء االعتراف بالمطلوبات المالٌة عندما ٌتم إلغاء أو إنهاء صالحٌة االلتزام. عندما ٌستبدل التزام مالً قائم بآخر من نفس الدائن بإٌتم 

األصلً واالعتراف بااللتزام الجدٌد، لغاء االعتراف بااللتزام إااللتزام القائم بشكل جوهري ٌتم مختلفة بشكل جوهري، أو عندما تتغٌر شروط 
 وٌتم تسجٌل الفرق بٌن القٌمة الحالٌة لاللتزام األصلً وااللتزام الجدٌد فً قائمة الدخل الشامل.

 
 قٌمة الموجودات المالٌة تدنً

والخسائر. أخالل األرباح تعترف الشركة بمخصص الخسائر االئتمانٌة المتوقعة لجمٌع أدوات الدٌن غٌر المحتفظ بها بالقٌمة العادلة من 
لتً تتوقع الشركة تحتسب الخسائر االئتمانٌة المتوقعة بناء على الفرق بٌن التدفقات النقدٌة التعاقدٌة المستحقة وفقاً للعقد وجمٌع التدفقات النقدٌة ا

دٌة الناتجة عن بٌع الضمانات المحتفظ بها أو استالمها، مخصومة بمعدل الفائدة الفعال األصلً. تشمل التدفقات النقدٌة المتوقعة التدفقات النق
 التعزٌزات االئتمانٌة األخرى والتً تشكل جزءاً ال ٌتجزأ من شروط التعاقد. 

 
ن منذ ٌتم االعتراف بالخسائر االئتمانٌة المتوقعة على مرحلتٌن. بالنسبة للتعرضات االئتمانٌة التً لم تشهد زٌادة جوهرٌة فً مخاطر االئتما

 12األولً، ٌتم احتساب الخسائر االئتمانٌة المتوقعة على أساس الخسائر االئتمانٌة الناتجة من أحداث التعثر المحتمل حدوثها خالل االعتراف 
شهراً(. أما بالنسبة للتعرضات االئتمانٌة التً شهدت زٌادة جوهرٌة فً مخاطر االئتمان منذ  12شهراً )الخسائر االئتمانٌة المتوقعة على مدى 

عتراف األولً، ٌجب احتساب مخصص الخسائر االئتمانٌة المتوقعة عن العمر المتبقً للتعرض بغض النظر عن توقٌت التعثر )الخسائر اال
 االئتمانٌة المتوقعة على العمر المتبقً ألدوات الدٌن(.

 
سائر االئتمانٌة المتوقعة، وبالتالً ال تتتبع الشركة بالنسبة للذمم التجارٌة المدٌنة واألصول التعاقدٌة، تطبق الشركة المنهج المبسط لحساب الخ

التغٌٌرات فً مخاطر االئتمان، وعوضاً عن ذلك تعترف بمخصص الخسائر االئتمانٌة المتوقعة عن العمر المتبقً لهذه األدوات وذلك فً 
معدلة الخبرة التارٌخٌة للخسارة االئتمانٌة والتستخدم الشركة مصفوفة الحتساب المخصص تستند على . الموحدة تارٌخ إعداد البٌانات المالٌة

 عوامل المستقبلٌة الخاصة بالمدٌنٌن والبٌئة االقتصادٌة.للوفقاً 
 
 
 

تعتبر الشركة األصل المالً متعثر عند تؤخر السداد لمجموعات من الزبائن تحمل صفات خسارة مشتركة )كالموقع الجغرافً، نوع المنتج، 
ٌة بخطابات االعتماد أو أي نوع أخر من أنواع الضمانات(. ومع ذلك وفً بعض الحاالت، قد تعتبر الشركة نوع وتصنٌف الزبون، التغط

األصل المالً متعثراً عند توفر معلومات ذات مصادر داخلٌة أو خارجٌة تشٌر إلى أنه من غٌر المرجح أن تحصل الشركة على المبالغ 
ٌتم شطب األصل المالً عندما ال ٌكون هناك أي توقعات  .بعٌن االعتبار أي تعزٌزات ائتمانٌةالتعاقدٌة المستحقة بالكامل وذلك قبل األخذ 

 معقولة بتحصٌل التدفقات النقدٌة التعاقدٌة.
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 )تتمة( ملخص السٌاسات المحاسبٌة الهامة 4.7
 ضرٌبــة الدخــل

ٌتم قٌاس الموجودات والمطلوبات الحالٌة المتعلقة بضرٌبة الدخل للفترة  ٌتم احتساب ضرٌبة الدخل بما ٌتوافق مع القوانٌن المالٌة السورٌة.
. إن معدالت وقوانٌن ضرٌبة الدخل المستخدمة الحتساب الضرٌبٌةالحالٌة والفترات السابقة بناًء على المبلغ المتوقع استرداده أو دفعه للجهات 

 لمركز المالً الموحد.مبلغ مخصص ضرٌبة الدخل هً تلك السارٌة كما فً تارٌخ بٌان ا
. ٌتم مراجعة الموحد المركز المالً بٌانٌتم احتساب الضرائب المإجلة باستخدام طرٌقة االلتزام على كافة الفروقات الزمنٌة المإقتة فً تارٌخ 

وٌتم تخفٌضها فً حالة توقع عدم إمكانٌة االستفادة من تلك  الموحد المركز المالً بٌانرصٌد الموجودات الضرٌبٌة المإجلة فً تارٌخ 
 الموجودات الضرٌبٌة جزئٌاً أو كلٌاً.

مإجل ٌتم احتساب األصل وااللتزام الضرٌبً المإجل وفقاً للنسب الضرٌبٌة التً ٌتوقع تطبٌقها عند تحقق األصل أو تسوٌة االلتزام الضرٌبً ال
 .الموحد المركز المالً بٌان بناء على القوانٌن القائمة فً تارٌخ

ٌتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالٌة المتعلقة بالضرٌبة، إذا كان هناك حق قانونً قابل للتنفٌذ لمقاصة مخصص ضرٌبة الدخل بحٌث 
 ضرٌبة الدخل.تكون ضرٌبة الدخل المإجلة هً لنفس المإسسة الخاضعة للضرٌبة والجهات الرسمٌة المسإولة عن 

 الفوائدمصارٌف 

 الفوائد عندما تستحق الفائدة باستخدام طرٌقة سعر الفائدة الفعلً. مصارٌفٌتم إثبات 

 

 المخزون

لى ٌظهر المخزون بالتكلفة أو صافً القٌمة المتوقع تحقٌقها أٌهما أقل. تمثل التكالٌف جمٌع المصروفات المتكبدة على المخزون حتى وصوله إ
تكلفة الشراء، الرسوم الجمركٌة، وتكالٌف النقل على أساس المتوسط المرجح. ٌحدد صافً القٌمة المتوقع موقعه وشكله الحالً والمتضمنة 

 تحقٌقها على أساس سعر البٌع التقدٌري بعد حسم أي تكالٌف إضافٌة متوقع تحملها حتى إتمام البٌع.
 

 النقد وما فً حكمه

مل على نقد فً الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصٌرة األجل والتً لها تشلغرض بٌان التدفقات النقدٌة، فإن النقد وما فً حكمه ٌ
 توارٌخ إستحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تارٌخ اإلٌداع مخصوماً منها التسهٌالت المصرفٌة )أرصدة السحب على المكشوف(.

 

 ذمـم دائنـة ومستحقـات
 المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.ٌتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد فً 

 

 مخصصات

المرجح أن تكون التدفقات الخارجٌة المتجسدة فً المزاٌا ومن ٌتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانونً أو فعلً نتٌجة حدث سابق، 
ٌمكن عمل تقدٌر معقول لمبلغ االلتزام. ٌتم عرض المبلغ المصروف المتعلق بؤي مخصص  االقتصادٌة ضرورٌة من أجل تسدٌد االلتزام و

 بعد خصم أي تسدٌدات. بٌان الدخل الشامل الموحد فً
 

 مقاصة األدوات المالٌة
الموحد إذا كان هناك حق قانونً ٌتم إجراء المقاصة بٌن الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة وإظهار المبلغ الصافً فً بٌان المركز المالً 

ً قائم وملزم إلجراء المقاصة بٌن المبالغ المسجلة، وأن هناك نٌة لتسوٌتها على أساس صافً المبلغ لتحقٌق الموجودات وتسوٌة المطلوبات ف
 ذات الوقت.

 

 األربـاح الموزعـة على األسهـم العـادٌـة

لتزام على الشركة وتطرح من حقوق الملكٌة عندما تتم الموافقة علٌها من قبل الهٌئة العامة ٌتم إثبات األرباح الموزعة على األسهم العادٌة كا
 للمساهمٌن.

 

 الموجودات الثابتة
 

ستبدال تضمن التكلفة النفقات المتكبدة البالتكلفة بعد حسم االستهالك المتراكم وأي اضمحالل فً القٌمة،إن وجد. ت تدرج الموجودات الثابتة
ثبات. عند ء شروط اإلنشائٌة طوٌلة األجل، إذا تم استٌفاالقتراض المتكبدة عن المشارٌع اإلمن الموجودات الثابتة وتكالٌف اعنصر أساسً 

على مراحل، تقوم الشركة بإثبات تكلفة تلك العناصر كموجودات منفردة بؤعمار إنتاجٌة محددة  استبدال عناصر أساسٌة من الموجودات الثابتة
كذلك عند إجراء معاٌنة رئٌسٌة ألي من الموجودات ٌتم إدراج تكلفة المعاٌنة فً القٌمة المدرجة لألصل على أنها تكلفة  واستهالك محدد.

 كمصارٌف. بٌان الدخل الشامل الموحد استبدال إذا تم استٌفاء شروط اإلثبات. ٌتم إثبات جمٌع النفقات األخرى فً
 

 مدى األعمار اإلنتاجٌة المتوقعة للموجودات التالٌة:ٌحسب االهتالك على أساس القسط الثابت على 
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 السٌاسات المحاسبٌة )تتمة(والتغٌرات فً أسس اإلعداد 

 )تتمة( ملخص السٌاسات المحاسبٌة الهامة 4.7
 )تتمة( الموجودات الثابتة

 تجهٌزات ومعدات الشبكة  سنوات  2-10

 أجهزة حاسوب وأجهزة مكتبٌة  سنوات   4

 السٌارات  سنوات   5

 وأعمال مدنٌة أثاث ومفروشات  سنوات 10

 .األراضً والموجودات الثابتة قٌد التثبٌت ال ٌتم استهالك

إذا تطلب تتم مراجعة القٌم المتبقٌة لألصول واألعمار اإلنتاجٌة وطرق االستهالك فً نهاٌة كل سنة مالٌة وٌتم تعدٌلها على أساس مستقبلً 
 األمر.

ربح أو ٌتم استبعاد بند من الموجودات الثابتة عند البٌع أو عندما ال ٌتوقع الحصول على منافع اقتصادٌة من استخدامه أو بٌعه. ٌتم إثبات أي 
ل بٌان الدخخسارة ناتجة عن استبعاد األصل )ٌتم احتسابها على أنها الفرق بٌن صافً النقد المحصل من البٌع والقٌمة المدرجة لألصل( فً 

 التً ٌتم فٌها استبعاد األصل. للفترة الشامل الموحد
 

 الموجودات المعنوٌة

 ومزود اإلنترنت وتراخٌص البرامج. تشتمل الموجودات المعنوٌة على قٌمة ترخٌص الشبكة النقالة وتراخٌص التردد

ات من تارٌخ الحصول على إطفاء تراخٌص التردد وٌتمسنة وهً مدة الترخٌص،  20قالة على فترة لنطفاء قٌمة ترخٌص الشبكة اإٌتم 
ال ٌتم إطفاء  سنوات. 5برامج على فترة الطفاء تراخٌص إبٌنما ٌتم  ،تارٌخ انتهاء الترخٌص 2034كانون األول  31ولغاٌة ترخٌص التردد 

  الموجودات المعنوٌة قٌد التثبٌت.
بعد ٌتم تقٌٌمها بالتكلفة مطروحاً منها أٌة مخصصات لإلطفاء وأٌة مخصصات ٌتم تسجٌل الموجودات المعنوٌة عند شرائها بالتكلفة وفٌما 

 متعلقة بتدنً قٌمتها. تقسم الموجودات المعنوٌة إلى موجودات ذات أعمار إنتاجٌة محددة وغٌر محددة.
 

قٌٌمها من حٌث تدنً القٌمة فً حال ٌتم إطفاء الموجودات المعنوٌة التً لدٌها أعمار إنتاجٌة محددة على مدى األعمار االقتصادٌة وٌتم ت
طفاء وطرٌقة اإلطفاء للموجودات المعنوٌة ذات األعمار المحددة فً ات المعنوٌة. تتم مراجعة فترة اإلوجود مإشر لتدنً قٌم تلك الموجود

 نهاٌة كل سنة مالٌة على األقل.
 

هالك المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة المتضمنة فٌه تتم معالجتها إما المعنوٌة أو التغٌر فً نمط استللموجودات إن التغٌرات فً العمر الزمنً 
أٌهما أكثر مالئمة. وتعالج هذه التغٌٌرات على أنها تغٌٌرات فً التقدٌر المحاسبً. كما تسجل  -بتغٌٌر فترة اإلطفاء أو طرٌقة اإلطفاء

 مع العناصر المشابهة لها من حٌث الطبٌعة. امل الموحدبٌان الدخل الشمصارٌف إطفاء الموجودات المعنوٌة ذات العمر المحدد فً 

لى أما الموجودات المعنوٌة التً عمرها الزمنً غٌر محدد، ال ٌتم إطفاإها ولكن تتم مراجعة التدنً فً قٌمتها سنوٌاً إما لكل أصل معنوي ع
سنوٌاً لتحدٌد ما إذا كان العمر غٌر المحدد ال ٌزال له  حدة أو على مستوى الوحدات المنتجة للنقد. تتم مراجعة العمر الزمنً لألصل المعنوي

ما ٌإٌده بتارٌخ إعداد البٌانات المالٌة، وإذا ثبت غٌر ذلك، فإن التغٌٌر من عمر زمنً غٌر محدد إلى عمر زمنً محدد ٌكون على أساس 
 مستقبلً.

النقد المحصل من البٌع والقٌمة المدرجة لألصل وٌتم إثباتها  ٌتم احتساب األرباح أو الخسائر عند استبعاد أصل معنوي على أنها الفرق بٌن

 .بٌان الدخل الشامل الموحد. ٌتم إثبات خسائر تدنً قٌمة الموجودات المعنوٌة فً بٌان الدخل الشامل الموحد فً
 

 التدنً فً قٌمة الموجودات غٌر المالٌة
المركز المالً الموحد لتحدٌد ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً ٌثبت تدنً قٌمة أصل غٌر مالً. إذا  بٌانتقوم الشركة بعمل تقٌٌم فً تارٌخ 

وجد مثل هذا الدلٌل، أو عندما ٌجب إجراء فحص تدنً سنوي لألصل، تقوم الشركة بعمل تقٌٌم لمبلغ األصل القابل لإلسترداد. إن القٌمة 
ألصل أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصاً تكلفة البٌع أوقٌمتها قٌد االستخدام أٌهما أعلى والتً ٌتم القابلة لإلسترداد لألصل هً القٌمة العادلة ل

تحدٌدها لكل أصل على حدة، مالم ٌكن األصل غٌر منتج للتدفقات النقدٌة المستقلة إلى حد بعٌد عن تلك المنتجة من الموجودات األخرى أو 
 مجموعة من الموجودات. 

 

ة المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قٌمتها القابلة لإلسترداد، ٌكون هناك تدنً فً قٌمة األصل، وٌتم إظهار األصل عندما تزٌد القٌم
ن التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ٌتم خصمها إلى قٌمتها الحالٌة بإستخدام معدل إم القٌمة قٌد االستخدام لألصل، فبالمبلغ القابل لالسترداد. عند تقٌٌ

عد صم ما قبل الضرٌبة والذي ٌعكس التقٌٌمات الحالٌة للسوق للقٌمة الزمنٌة للنقود والمخاطر الخاصة باألصل. عند تحدٌد القٌمة العادلة بخ
 خصم تكالٌف البٌع، فإنه ٌتم استخدام نموذج تقٌٌم مناسب. 

ي مإشر ٌثبت بؤن خسائر التدنً المثبتة مسبقاً لم تعد موجودة تقٌٌم فً تارٌخ بٌان المركز المالً الموحد، حول ما إذا كان هناك أ إجراءٌتم 
 خسارة  أو أنها انخفضت. إذا وجد مثل هذا المإشر، تقوم الشركة بتقدٌر المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد. ٌتم إسترداد
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 أسس اإلعداد والسٌاسات المحاسبٌة )تتمة(2.

 )تتمة( الهامةالسٌاسات المحاسبٌة  4.6
 

 )تتمة( التدنً فً قٌمة الموجودات غٌر المالٌة
 

سارة خر خالتدنً المثبتة مسبقاً فقط إذا كان هناك تغٌٌر فً التقدٌرات المستخدمة لتحدٌد مبلغ الموجودات القابلة لالسترداد منذ تارٌخ إثبات آ
المدرجة لألصل قٌمته القابلة لالسترداد، وأن ال تتجاوز القٌمة المدرجة التً سترداد محددة بحٌث ال تتجاوز القٌمة تدنً فً القٌمة. إن قٌمة اال

ستردادات فً ستهالك، فٌما لو لم ٌتم إثبات خسارة تدنً للموجود فً السنوات السابقة. ٌتم إثبات هذه االن من الممكن تحدٌدها، بعد حسم االكا
 .بٌان الدخل الشامل الموحد

 

 قٌاس القٌمة العادلة
 

لقٌمة العادلة هً السعر الذي ٌمكن استالمه من بٌع أصل أو دفعه لنقل التزام فً عملٌة منتظمة بٌن مشاركٌن فً السوق بتارٌخ قٌاس إن ا
 :صل أو نقل االلتزام تحدثمبنً على افتراض أن عملٌة بٌع األاألدوات المالٌة. إن قٌاس القٌمة العادلة 

  االلتزام،السوق األساسً لألصل أو فً إما  -
 .أو عند غٌاب السوق األساسً، فً أكثر سوق مالئم لألصل أو االلتزام -
 

 شركة.على أن ٌكون السوق األساسً أو أكثر سوق مالئم متاحاً لل
 

على ٌتم قٌاس القٌمة العادلة ألصل أو التزام بناًء على االفتراضات التً ٌعتمد علٌها المشاركون فً السوق عند تسعٌر هذه األدوات  
 م.افتراض أن المشاركٌن فً السوق ٌعملون على تحقٌق أفضل مصالح اقتصادٌة له

 

إن قٌاس القٌمة العادلة للموجودات غٌر المالٌة ٌؤخذ باالعتبار قدرة المشاركٌن فً السوق لتولٌد أفضل الفوائد االقتصادٌة من خالل 
 كٌن آخرٌن فً السوق ٌقومون باالستخدام األعلى واألفضل لها.لى مشاراألفضل لألصول أو من خالل بٌعها إاالستخدام األعلى و

 

باستخدام طرق تقٌٌم مناسبة للظروف المحٌطة والتً ٌتوفر لها بٌانات كافٌة لقٌاس القٌمة العادلة، وتعظٌم استخدام المعطٌات  الشركةقوم ت
 .ظتهاالمالئمة التً ٌمكن مالحظتها و تقلٌل استخدام المعطٌات التً ال ٌمكن مالح

 

 عقود اإلٌجار
 تقٌم الشركة عند بدء العقد ما إذا كان هذا العقد عبارة عن عقد إٌجار أو ٌحتوي على إٌجار. أي إذا كان العقد ٌمنح الحق فً التحكم فً

 ض.ٌعوتاستخدام األصل المحدد لفترة من الوقت مقابل 
 

 الشركة كمستأجر -
لجمٌع عقود اإلٌجار، باستثناء عقود اإلٌجار قصٌرة األجل أو المتعلقة بؤصول منخفضة تطبق الشركة طرٌقة االعتراف والقٌاس الفردي 

القٌمة. تعترف الشركة بالتزامات عقود اإلٌجار لتسدٌد مدفوعات اإلٌجار، وحق استخدام األصول الذي ٌمثل الحق باستخدام األصول 
 موضوع العقد.

 

 

 حق استخدام األصول  ( أ
تعترف الشركة بحق استخدام األصول فً تارٌخ بدء عقد اإلٌجار )أي التارٌخ الذي ٌكون فٌه األصل موضوع العقد متوفراً لالستخدام(. 
ٌتم قٌاس حق استخدام األصول بالتكلفة، مطروًحا منه أي مجمع لالهتالك أو خسائر انخفاض القٌمة المتراكمة، ومعدل بؤي إعادة تقٌٌم 

ٌجار. تشتمل تكلفة حق استخدام األصول على مقدار التزامات اإلٌجار المعترف بها، والتكالٌف المباشرة األولٌة المتكبدة، اللتزامات اإل
ُ ت عند أو قبل تارٌخ البدء، مطروحومدفوعات اإلٌجار التً دفع منها أي حوافز إٌجار مستلمة. ٌتم استهالك حق استخدام األصول على  ا

 مدى فترة عقد اإلٌجار أو العمر اإلنتاجً المقدر لألصول، أٌهما أقصر، على النحو التالً:أساس القسط الثابت على 
 

 مواقع أبراج الشبكة الخلوٌة سنة 15إلى  1
 ومستودعات مبان ومكاتب سنة 10إلى  1
 خرىأ سنة 20إلى  1

 

 وٌخضع حق استخدام األصول أٌضا لخسائر انخفاض القٌمة.
 

 التزامات عقود اإلٌجار ( ب
فً تارٌخ بدء عقد اإلٌجار، تعترف الشركة بالتزامات عقود اإلٌجار مقاسة بالقٌمة الحالٌة لمدفوعات اإلٌجار التً ٌجب على الشركة 

ً مدفوعات ثابتة غٌر مضمونة( مطروحدفعها على مدى فترة عقد اإلٌجار. تتضمن مدفوعات عقود اإلٌجار مدفوعات ثابتة )بما فً ذلك   ا
جار مستحقة القبض ومدفوعات اإلٌجار المتغٌرة والتً تعتمد على مإشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب منها أي حوافز إٌ

سعر ممارسة خٌار الشراء الذي من المإكد إلى حد معقول أن تمارسه  اً تتضمن مدفوعات عقود اإلٌجار أٌض ضمانات القٌمة المتبقٌة.
 .إذا كانت شروط عقد اإلٌجار تبٌن أن للشركة الخٌار بإنهاء العقدالشركة ومدفوعات غرامات إنهاء العقد، 

ٌتم إدراج مدفوعات اإلٌجار المتغٌرة التً ال تعتمد على مإشر أو معدل كمصروفات )إال فً حال كانت تتعلق بإنتاج المخزون( فً 
 الفترة التً ٌحدث فٌها الحدث أو الظرف الذي ٌإدي إلى الدفع.
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 والسٌاسات المحاسبٌة )تتمة(أسس اإلعداد 

 )تتمة( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 4.7
 

 عقود اإلٌجار )تتمة(
 )تتمة( الشركة كمستأجر -

 

عند حساب القٌمة الحالٌة لمدفوعات اإلٌجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزاٌد فً تارٌخ بدء اإلٌجار ألن سعر الفائدة الضمنً 
فً عقد اإلٌجار ال ٌمكن تحدٌده بسهولة. بعد تارٌخ البدء، ٌزٌد مبلغ التزامات عقود اإلٌجار لٌعكس تراكم الفائدة وٌنخفض عند القٌام 

اإلٌجار. باإلضافة إلى ذلك ، ٌتم إعادة قٌاس القٌمة الدفترٌة اللتزامات عقود اإلٌجار إذا كان هناك تعدٌل أو تغٌٌر فً مدة  بمدفوعات
 اإلٌجار أو تغٌٌر فً مدفوعات اإلٌجار )على سبٌل المثال، التغٌٌرات فً المدفوعات المستقبلٌة الناتجة عن التغٌر فً المإشر أو المعدل

 موضوع العقد.تحدٌد مدفوعات اإلٌجار( أو تغٌٌر فً تقٌٌم خٌار شراء األصل المستخدم فً 
 

 ج( عقود اإلٌجار المتعلقة بؤصول منخفضة القٌمة
تطبق الشركة إعفاء االعتراف بعقود اإلٌجار المتعلقة بؤصول منخفضة القٌمة. ٌتم االعتراف بمدفوعات عقود اإلٌجار المتعلقة بؤصول 

 ف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلٌجار.منخفضة القٌمة كمصرو

 
 الشركة كمؤجر -

 ٌتم تصنٌف عقود اإلٌجار التً ال تنقل فٌها الشركة بشكل جوهري جمٌع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكٌة األصل كعقود تؤجٌر تشغٌلٌة.
 

 أهـم االجتهادات والـتقـدٌـرات الـمحـاسـبـٌـة 2.6 
 

ٌرادات والمصارٌف البٌانات المالٌة الموحدة تتطلب من إدارة الشركة القٌام بتقدٌرات واجتهادات تإثر فً مبالغ اإلإن عملٌة إعداد 
والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة وااللتزامات المحتملة المصرح عنها فً تارٌخ البٌانات المالٌة الموحدة. إن عدم التؤكد 

 .لى تعدٌالت هامة فً القٌم الحالٌة للموجودات والمطلوبات المقدرة فً المستقبلإات اإلدارة قد ٌإدي المتضمن فً اجتهادات وتقدٌر
 

مخاطر إن الفرضٌات الرئٌسٌة المتعلقة بالتقدٌرات المستقبلٌة لألحداث غٌر المإكدة فً تارٌخ البٌانات المالٌة الموحدة والتً قد ٌنتج عنها 
تعدٌالت جوهرٌة فً أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة فً البٌانات المالٌة الموحدة فً السنة المالٌة هامة من الممكن أن تإدي إلى 

 الالحقة هً كما ٌلً:
 الشركة كمستأجر -خٌارات التجدٌد واإلنهاء  المتضمنة تحدٌد مدة عقود اإلٌجار

 

عقد اإلٌجار، باإلضافة إلى أٌة فترات ٌغطٌها خٌار تمدٌد عقد اإلٌجار إذا تحدد الشركة مدة عقد اإلٌجار على أنها المدة غٌر القابلة لإللغاء ل
قول كان من المإكد على نحو معقول أنه ستتم ممارسة هذا الخٌار، أو أٌة فترات ٌغطٌها خٌار إنهاء عقد اإلٌجار، إذا كان من المإكد بشكل مع

 أنه لن تتم ممارسة هذا الخٌار.
 

تشمل خٌارات التمدٌد واإلنهاء. تقوم الشركة بتقدٌر ما إذا كان من المإكد على نحو معقول ممارسة أو عدم لدى الشركة عدة عقود إٌجار 
 اً الصلة التً تشكل حافًزا اقتصادٌ ممارسة خٌار تجدٌد أو إنهاء عقد اإلٌجار. وبذلك فإن الشركة تؤخذ فً عٌن االعتبار جمٌع العوامل ذات

بعد تارٌخ البدء، تعٌد الشركة تقٌٌم مدة عقد اإلٌجار إذا كان هناك حدث كبٌر أو تغٌٌر فً الظروف التً تقع هاء. نلممارسة التجدٌد أو اإل
تحت سٌطرتها من الممكن أن ٌإثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خٌار التجدٌد أو اإلنهاء )على سبٌل المثال، بناء تحسٌنات 

 (.تؤجرمسجوهرٌة أو تخصٌصات كبٌرة لألصل ال

 مبدأ االستمرارٌة

قامت إدارة الشركة بتقدٌر مدى قدرة الشركة على االستمرار فً العمل على أساس مبدأ االستمرارٌة. وعلى الرغم من حالة عدم االستقرار 
ا الموارد الكافٌة لتساعدها التً تمر بها الجمهورٌة العربٌة السورٌة وحالة عدم التٌقن المستقبلٌة فإن إدارة الشركة متؤكدة من أن الشركة لدٌه

مور جوهرٌة من الممكن أن تثٌر أإن اإلدارة لٌست على دراٌة بؤٌة على االستمرار بالعمل فً المدى المستقبلً المنظور. وعالوة على ذلك، ف
وحدة على أساس مبدأ شكوكاً هامة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشؤة مستمرة. بناًء علٌه، فقد تم إعداد البٌانات المالٌة الم

 االستمرارٌة.

 اإلٌرادات من العقود مع الزبائن

 :والتً تشمل تحققها وتوقٌت الزبائنمن العقود مع  اإلٌراداتقٌمة التالٌة التً تإثر بشكل كبٌر على تحدٌد  التقدٌراتطبقت الشركة 
 فً مبٌعات حزم الباقات، التزامات األداء  تحدٌد -
 ،ةالتزام أداء على حدلكل  سعر البٌع اإلفراديتحدٌد  -
 الٌها فً هذه الحزم،  توزٌع إجمالً سعر المعاملة على جمٌع التزامات األداء المشار -
 .ءأدا التزامتحدٌد توقٌت الوفاء بكل باإلضافة إلى  -
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 أسس اإلعداد والسٌاسات المحاسبٌة )تتمة(.4

 )تتمة( أهـم االجتهادات والـتقـدٌـرات الـمحـاسـبـٌـة 2.6

 قٌم الموجودات غٌر المالٌة تدنً

سترداد والتً هً قٌمتها العادلة فً القٌمة عندما تتجاوز القٌمة الدفترٌة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد قٌمتها القابلة لال انخفاضٌكون هناك 
ستخدام ــ أٌهما أعلى. ٌعتمد احتساب القٌمة العادلة ناقصاً تكالٌف البٌع على البٌانات المتوفرة من تكالٌف البٌع أو قٌمتها قٌد اال ناقصاً 

األصل. معامالت البٌع الملزمة والتً تتم على أسس تجارٌة ألصول مماثلة أو أسعار السوق الممكن مالحظتها ناقصاً التكالٌف اإلضافٌة لبٌع 
فقاً لنموذج تقٌٌم التدفقات النقدٌة المخصومة. ٌتم استخالص التدفقات النقدٌة من المٌزانٌة للسنوات الخمسة ستخدام وٌتم احتساب القٌمة قٌد اال

بها بعد أو االستثمارات المستقبلٌة الهامة التً ستعمل على تحسٌن أداء  الشركةالقادمة دون أن تتضمن أنشطة إعادة الهٌكلة التً لم تلتزم 
الخاضعة للفحص. إن القٌمة القابلة لالسترداد حساسة بالنسبة لمعدل الخصم المستخدم فً نموذج تقٌٌم التدفقات  األصل من وحدة إنتاج النقد

 النقدٌة مثلما هً حساسة بالنسبة للتدفقات النقدٌة الواردة المتوقعة مستقبالً ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدٌر المستقبلً.
 

 الثابتة والموجودات المعنوٌةاألعمار اإلنتاجٌة للموجودات 

طفاء. ٌتم تحدٌد هذا التقدٌر بعد ك والموجودات المعنوٌة لحساب اإلتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجٌة المقدرة للموجودات الثابتة لحساب االستهال
اإلدارة، على أساس سنوي، بمراجعة  األخذ فً االعتبار المدة المتوقع فٌها استخدام األصل وطبٌعة التآكل والتقادم الفنً والتجاري. تقوم

طفاء المستقبلً عندما تعتقد اإلدارة بؤن األعمار اإلنتاجٌة . ٌتم تعدٌل مخصصً االستهالك واإلاألعمار اإلنتاجٌة للموجودات الثابتة والمعنوٌة
 تختلف عن التقدٌرات السابقة.

 المخزون تدنً قٌمة

قع تحقٌقها، أٌهما أقل. عندما ٌصبح المخزون تالفا أو متقادماً، ٌتم عمل تقدٌر لصافً القٌمة ٌـدرج المخزون بالتكلفة أو صافً القٌمة المتو
فٌتم تقٌٌمها المتوقع تحقٌقها. ٌتم عمل هذا التقدٌر بشكل فردي على المبالغ الهامة. أما المبالغ غٌر الهامة بشكل فردي ولكنها تالفة أو متقادمة، 

لنوع المخزون ودرجة التقادم أو التلف، بناًء على أسعار البٌع التارٌخٌة. ٌتم إثبات أي فرق بٌن المبالغ بشكل جماعً وٌطبق المخصص وفقاً 
 .بٌان الدخل الشامل الموحدالفعلٌة المحققة فً الفترات المستقبلٌة والمبالغ المتوقعة فً 

 

 مخصص الخسائر االئتمانٌة المتوقعة المتعلقة بالذمم المدٌنة

مصفوفة الحتساب مخصص الخسائر االئتمانٌة المتوقعة والمتعلقة بالذمم المدٌنة وشركات التجوال. إن معدالت التعثر تستخدم الشركة 
الحتساب المخصص تعتمد على أٌام تؤخر السداد لمجموعات من الزبائن تحمل صفات خسارة مشتركة )كالموقع الجغرافً، نوع المنتج، نوع 

 خر من أنواع الضمانات(.آاالعتماد أو أي نوع  طٌة بخطاباتوتصنٌف الزبون، التغ

خذ تعتمد هذه المصفوفة بشكل أولً على معدالت التعثر التارٌخٌة المشاهدة من قبل الشركة. بعد ذلك، تقوم الشركة بتعدٌل هذه المصفوفة لتؤ
لمثال، إذا كان التنبإ بالعوامل االقتصادٌة )كالناتج بعٌن االعتبار الخسارة االئتمانٌة التارٌخٌة باإلضافة للمعلومات المستقبلٌة. على سبٌل ا

المحلً اإلجمالً( ٌشٌر إلى تدهور خالل السنة القادمة والذي بدوره ٌمكن أن ٌزٌد من عدد حاالت التعثر بقطاع معٌن، فعندها ٌتم تعدٌل 
ٌة كما تمت مالحظتها، وٌتم تحلٌل التقدٌرات المتعلقة معدالت التعثر. عند تارٌخ إعداد البٌانات المالٌة، ٌتم تحدٌث معدالت التعثر التارٌخ

 بالمعلومات المستقبلٌة.

الخسائر  إن تقدٌر العالقة بٌن معدالت التعثر التارٌخٌة، التنبإ باألحداث االقتصادٌة والخسائر االئتمانٌة المتوقعة هو تقدٌر جوهري. إن قٌمة
واألحداث االقتصادٌة المتوقعة. إن خبرة الشركة التارٌخٌة بالخسائر االئتمانٌة والتنبإ  االئتمانٌة تتؤثر بدرجة كبٌرة بالتغٌرات فً الظروف

 .بالظروف االقتصادٌة قد ال تمثل التعثر الفعلً للزبائن فً المستقبل
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 السٌاسات المحاسبٌة )تتمة( التغٌرات فًو اإلعداد أسس .4

 )تتمة( أهـم االجتهادات والـتقـدٌـرات الـمحـاسـبـٌـة 2.6 

 ضرٌبة الدخل 

الشركة بتقدٌر ضرٌبة الدخل وفقاً للقوانٌن سارٌة المفعول بما فً ذلك احتساب صافً مدى التعرض للضرٌبة المتوقعة لكل بند  إدارةتقوم 

المعدة وألغراض التقارٌر  الموحدة الماليتضرٌبً وتقدٌر الفروقات المإقتة الناتجة عن المعامالت المختلفة لبعض بنود البٌانات 

ٌتم تسجٌل الموجودات الضرٌبٌة المإجلة للمدى الذي ٌمكن خالله االستفادة منها، وتعتمد االستفادة من الموجودات كما  الضرٌبٌة المحلٌة.
 الضرٌبٌة المإجلة على إمكانٌة الشركة تحقٌق دخل خاضع للضرٌبة كاٍف الستغالل تلك الموجودات الضرٌبٌة المإجلة.

  مخصص اضمحالل قٌمة أجهزة البث الخلوي

تعرضت )أو قد والتً قد تحدث نتٌجة األضرار التً  الخلوي إدارة الشركة بتقدٌر مخصص عن اضمحالل قٌمة أجهزة البثتقوم 
تم تقدٌر هذا المخصص بناء على أماكن تواجد موجودات و بسبب األحداث التً تمر بها الجمهورٌة العربٌة السورٌة. لها تتعرض(

 .ى متعددةالشركة، وبناء على افتراضات وعوامل أخر

 المتزاٌدتقدٌر معدل االقتراض  -عقود اإلٌجار 

لقٌاس  (IBR)أن تحدد بسهولة سعر الفائدة الضمنً فً عقود اإلٌجار، وبالتالً فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزاٌد  للشركةال ٌمكن 
القتراض األموال الالزمة للحصول على هو معدل الفائدة الذي ٌتعٌن على الشركة دفعه  التزامات اإلٌجار. إن معدل االقتراض المتزاٌد

. وبالتالً فإن معدل االقتراض المتزاٌد أصل ذو قٌمة مماثلة لحق استخدام األصل لمدة مماثلة مع ضمان مماثل وفً بٌئة اقتصادٌة مماثلة
تقدًٌرا عند عدم توفر معدالت ملحوظة أو عندما تحتاج إلى تعدٌل لتعكس  ٌعكس ما "ٌمكن أن ٌتعٌن على الشركة دفعه"، وهو ما ٌتطلب

باستخدام مدخالت ٌمكن مالحظتها )مثل أسعار الفائدة فً  معدل االقتراض المتزاٌد شروط وأحكام عقد اإلٌجار. تقوم الشركة بتقدٌر
 السوق( عندما تكون متاحة وعلٌها إجراء بعض التقدٌرات الخاصة بالشركة.

  
 معلومات القطاعات .5

 خمسةالتً تنقسم إلى  ألغراض اإلدارة ٌتم احتساب الربحٌة وفقاً لقطاعات األعمال الرئٌسٌة وبناًء على األنشطة التشغٌلٌة للشركة
 قطاعات تشغٌل على النحو التالً:

 

 الحقة الدفعخطوط ال 

 مسبقة الدفعخطوط ال 

 خطوط الجٌل الثالث  

 تجوال الزائرٌن األجانب 

  نترنتخدمة االمزود 

تراقب اإلدارة نتائج تشغٌل وحدات األعمال كل على حدة التخاذ القرارات حول تخصٌص الموارد وتقٌٌم األداء. وٌتم تقٌٌم أداء كل قطاع 
تقاس بؤسالٌب مختلفة عن قٌاس الربح  –كما ٌوضح الجدول التالً –بناًء على أرباح أو خسائر التشغٌل والتً فى بعض الحاالت 

 سارة فً البٌانات المالٌة الموحدة.والخ

فٌما عدا ن جمٌع مبٌعات وأرباح الشركة من وحدات األعمال المذكورة أعاله جوهرٌاً هً مكتسبة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة إ
 .ٌرادات التجوال الدولً الخارجًإ

 السورٌة.ال تخضع إلى تقاسم اإلٌرادات مع الحكومة مزود خدمة اإلنترنت إن إٌرادات 
 

ٌتم توزٌع المصارٌف المشتركة على أساس نسبة مشاركة كل قطاع فً تحقٌق إٌرادات الشركة ككل، وٌتم تحمٌل المصارٌف الفعلٌة 
 .الخاصة بكل نوع من أنواع اإلٌرادات بشكل مباشر على القطاع الذي تعود الٌه
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 وتقرأ معها تشكل جزءاً من هذه البٌانات المالٌة الموحدة 43إلى  1إن اإلٌضاحات المرفقة من 

24 
 

 معلومات القطاعات )تتمة( .5

 المجموع أخرى غٌر موزعة مزود خدمة االنترنت رٌن األجانبئتجوال الزا خطوط الجٌل الثالث الخطوط المسبقة الدفع الخطوط الالحقة الدفع 2020

 ةٌسور رةٌل ةٌسور رةٌل ةٌسور رةٌل ةٌسور رةٌل ةٌسور رةٌل ةٌسور رةٌل ةٌسور رةٌل 
        

  285,989,911,606     -  71,616,616  4,327,793,997  61,366,298,153  66;,95,245;,6;3  27,473,401,118  إجمالً اإلٌرادات من العقود مع الزبائن

  1,726,800     -    -     -  463,200  3,376,622  109,200  ٌرادات غٌر المفوترةصافً التغٌرات فً اإل

 (1,065,428,587)     -    -     - (400,441,842)  (896,983,692)  9,774,725  صافً التغٌرات فً اإلٌرادات المؤجلة للباقات المفعلة غٌر المستهلكة

 (556,437,930)     -    -     - (37,935,678)  (8,7:2,869:) (431,921,605)  خصم مبٌعات

  284,369,771,889     -  71,616,616  4,327,793,997  60,928,383,833  58,449:,6,434;3  27,051,363,438  من العقود مع الزبائن صافً اإلٌرادات 

        

 (56,599,348,498)     -    - (417,651,176)  (12,143,449,126) (849,253,585,:5) (5,411,216,833)  حصة الحكومة السورٌة من اإلٌرادات  

 (4,244,951,131)     -    - (31,323,838)  (910,758,786)  (9,255,256;:,4) (405,835,473)  االتصاالتالناظمة لقطاع  األجور والمساهمات السنوٌة للهٌئة

  223,525,472,260     - 93,838,838  1,656,596,761   47,874,175,921  52:,993,::374,8  21,234,311,132  حصة سٌرٌتل من اإلٌرادات  

        

 (2,723,278,968)     -    - (17,315,890)  (248,718,171)  (336,:46,:4,36) (5;8,9;;,:52) مع الشركة السورٌة لالتصاالت الصادر مصارٌف الربط البٌنً

 (82,369,544,426)     - (46,783,552) (810,160,624)  85;,37,322,927)  (53:,:78,926,66) (:889,89,;94,;) مصارٌف مباشرة أخرى

  138,432,648,866     - 69,277,4:8  829,120,247   32,524,751,787  7::,58,296:,5; 7,868,883;33,3  مجمل الربح
        

 (3,758,961,486)    - (391,867)   23,466  (809,138,104)  (2,870,578,028)  (78,876,953)  مصارٌف البٌع والتسوٌق 

 (29,878,277,215)  - (8,034,913) (1,015,885,604)  (6,287,904,216) (17,624,928,893) (4,941,523,589) المصارٌف اإلدارٌة

 (4,873,252,542)    - (1,493,014)  (34,698,880)  (1,046,129,212)  (3,319,308,600)  (471,622,836)  استهالكات 

  262,812,000    - (1,609,984)   1,864,128   50,618,738   187,260,568   24,678,550  خسائر ناتجة عن الحرٌق

 (753,346,049)    - (204,354)  (20,395,171)  (143,063,527)  (515,974,583)  (73,708,414)  بالصافً إٌرادات أخرىو مصارٌف

  99,431,623,574    -  35,321,154  (239,971,814)   24,289,135,466   69,692,545,349   5,654,593,419  التشغٌل )خسارة( ربح

        
  1,915,660,082   1,915,660,082     -     -     -     -     -  فروق القطع المحققة

 (2,828,792,064)  (2,828,792,064)     -     -     -     -     -  فروق تقٌٌم القطع غٌر المحققة

  257,382,400   257,382,400     -     -     -     -     -  إٌردات الفؤائد

 (488,891,204)  (488,891,204)     -     -     -     -     -  مصارٌف الفوائد

  - -    -     -     -     -     -  للبٌع استرداد مخصص انخفاض قٌمة استثمارات متوفرة

  98,286,982,788   (1,144,640,786)   35,321,154  (239,971,814)   24,289,135,466   69,692,545,349   5,654,593,419  قبل الضرٌبة الربح

        
 (39,776,654,536)  (17,554,432,314)      -     -     -     -     -  ضرٌبة الدخل

  80,732,550,474  (18,699,073,100)  35,321,154  (239,971,814)   24,289,135,466   69,692,545,349   5,654,593,419  السنة)خسارة(  صافً ربح

    

  53,773,134,206    ةمصارٌف رأسمالٌ

  41,079,587,382    ستهالكات واإلطفاءات  اال
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 وتقرأ معها هذه البٌانات المالٌة الموحدةتشكل جزءاً من  43إلى  1إن اإلٌضاحات المرفقة من 
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 )تتمة( معلومات القطاعات .5

 المجموع أخرى غٌر موزعة مزود خدمة االنترنت رٌن األجانبئتجوال الزا خطوط الجٌل الثالث الخطوط المسبقة الدفع الخطوط الالحقة الدفع 2019

 ةٌسور رةٌل ةٌسور رةٌل ةٌسور رةٌل ةٌسور رةٌل ةٌسور رةٌل ةٌسور رةٌل ةٌسور رةٌل 

        

 222,748,168,649    - 77,810,803 1,723,283,993 48,164,074,414 151,068,509,757 21,714,489,682 إجمالً اإلٌرادات من العقود مع الزبائن

 (711,598,639) - -    - (190,474,586) (496,094,551) (25,029,502) صافً التغٌرات فً اإلٌرادات المإجلة للباقات المفعلة غٌر المستهلكة

 (456,482,293) - - - (56,323,429) (30,251,528) (369,907,336) خصم مبٌعات

 221,580,087,717 - 77,810,803 1,723,283,993 47,917,276,399 150,542,163,678 21,319,552,844 من العقود مع الزبائنصافً اإلٌرادات 

        
 (43,977,620,929) - - (342,371,866) (9,566,036,771) (29,793,061,270) (4,276,151,022) حصة الحكومة السورٌة من اإلٌرادات  

 (3,298,321,570) - - (25,677,890) (717,452,846) (2,234,479,421) (320,711,413) االتصاالتالناظمة لقطاع  األجور والمساهمات السنوٌة للهٌئة

 174,304,145,218 - 77,810,803 1,355,234,237 37,633,786,782 118,514,622,987 16,722,690,409 حصة سٌرٌتل من اإلٌرادات  

        

 (1,896,522,022) - - (11,424,658) (143,136,857) (1,581,816,884) (160,143,623) مع الشركة السورٌة لالتصاالت الصادر مصارٌف الربط البٌنً

 (55,827,397,508) - (4,969,981) (554,582,947) (9,560,819,743) (38,562,956,370) (7,144,068,467) مصارٌف مباشرة أخرى

 116,580,225,688 - 72,840,822 789,226,632 27,929,830,182 78,369,849,733 9,418,478,319  مجمل الربح
        

 (7,899,238,728) - (104,988) (276,874) (1,664,585,986) (5,843,346,581) (390,924,299) مصارٌف البٌع والتسوٌق 

 (28,010,531,496) - (11,931,780) (537,223,093) (5,995,310,031) (18,744,121,463) (2,721,945,129) المصارٌف اإلدارٌة

 (3,464,590,172) - (1,718,898) (25,922,132) (752,377,374) (2,347,617,754) (336,954,014) استهالكات 

 (2,794,289,205) (2,794,289,205) - - - - - خسائر ناتجة عن الحرٌق

 (1,419,028,299) - (670,466) (11,141,312) (350,036,288)  (919,977,317) (137,202,916) بالصافً إٌرادات أخرىو مصارٌف

 72,992,547,788 (2,794,289,205) 58,414,690 214,663,221 19,167,520,503 50,514,786,618 5,831,451,961 التشغٌل )خسارة( ربح

        
 (2,546,049,120) (2,546,049,120) - - - - - فروق القطع المحققة

 (295,326,763) (295,326,763) - - - - - فروق تقٌٌم القطع غٌر المحققة

 100,200,019 100,200,019 - - - - - إٌردات الفإائد

 (910,408,898) (910,408,898) - - - -  - مصارٌف الفوائد

 2,302,220,392 2,302,220,392 - - - - - استرداد مخصص انخفاض قٌمة استثمارات متوفرة للبٌع

  71,643,183,418  (4,143,653,575) 58,414,690 214,663,221 19,167,520,503 50,514,786,618 5,831,451,961 قبل الضرٌبة )الخسارة( الربح

        

 (12,314,296,382) (12,314,296,382) - - - - - ضرٌبة الدخل

 59,328,887,036 (16,457,949,957) 58,414,690 214,663,221 19,167,520,503 50,514,786,618 5,831,451,961 السنة )خسارة( صافً ربح

    

 43,501,873,741   ةمصارٌف رأسمالٌ

 32,660,132,371   ستهالكات واإلطفاءات  اال
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 وتقرأ معها تشكل جزءاً من هذه البٌانات المالٌة الموحدة 43إلى  1إن اإلٌضاحات المرفقة من 
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 صافً اإلٌرادات من العقود مع الزبائن .6
 

2019  2020 
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  
       

21,714,489,682  27,473,401,118 
 

 )*( إٌرادات الحقة الدفع
151,068,509,757  194,973,023,944 

 
 )*(إٌرادات مسبقة الدفع 

48,164,074,414  61,366,298,153 
 

 إٌرادات الجٌل الثالث
1,723,283,993  2,105,571,775 

 
 )*(إٌرادات تجوال الزائرٌن األجانب 

 غٌر المفوترة ٌراداتإلاصافً التغٌرات فً   1,726,800  -
 للباقات المفعلة غٌر المستهلكة المإجلة ٌراداتاإلصافً التغٌرات فً   (1,065,428,587)  (711,598,639)

77,810,803  71,616,616 
 

 نترنتإٌرادات مزود خدمة اإل
(456,482,293)  (556,437,930) 

 
 خصم مبٌعات

221,580,087,717  284,369,771,889 
   

الربط البٌنً الوارد من الشركة  إٌراداتبنود )*(  إن اإلٌرادات الالحقة والمسبقة الدفع واٌرادات تجوال الزائرٌن األجانب تتضمن 
 السورٌة لالتصاالت وهً على الشكل التالً:

 

   2019 
 

2020 
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  

  
134,927,554 

 
130,186,666 

 
 الحقة الدفع  -الوارد الربط البٌنً إٌرادات 

1,240,650,767  1,413,413,990 
 

 مسبقة الدفع  -الربط البٌنً الوارد  إٌرادات

4,005,609 
 

2,139,297 
 

 تجوال الزائرٌن األجانب  -الربط البٌنً الوارد  إٌرادات

1,379,583,930  1,545,739,953 
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 وتقرأ معها تشكل جزءاً من هذه البٌانات المالٌة الموحدة 43إلى  1إن اإلٌضاحات المرفقة من 
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 اإلٌراداتمن  حصة الحكومة السورٌة .7
 
 

2019  4220  
 

  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة
 

 صافً اإلٌرادات    284,369,771,889  221,580,087,717

 ٌطرح:     

 السورٌة لالتصاالت مصارٌف الربط البٌنً الصادر مع الشركة  (2,723,278,968)  (1,896,522,022)

 التجوال تمصارٌف الربط البٌنً الصادر مع شركا  (200,978,077)  (258,279,955)

 صافً التغٌرات فً االٌرادات غٌر المفوترة  (1,726,800)  -

 نترنتمزود خدمة اإل اتٌرادإ  (71,616,616)  (77,810,803)

 ٌضاف:     

 مستهلكةالصافً التغٌرات فً اإلٌرادات المإجلة للباقات المفعلة غٌر   1,065,428,587  711,598,639
 مبٌعاتالخصم   556,437,930  456,482,293

 الخاضع لتقاسم اإلٌرادات  282,994,037,945  220,515,555,869

     

20%   20%  نسبة تقاسم اإلٌرادات  

 ٌرادٌرادات الخاضعة لتقاسم اإلحصة الحكومة السورٌة من اإل  56,598,807,589  44,103,111,174

 ٌضاف:     

 غٌر الفوترة ٌراداتاإلصافً التغٌر فً حصة   345,360  -

 ضافٌة غٌر مرتبطة باإلٌرادإأخرى حصة الحكومة السورٌة من بنود   213,281,264  16,829,483

(142,319,728)  (213,085,715) 
 

غٌر  ٌرادات المإجلة للباقات المفعلةافً التغٌر فً حصة الحكومة من اإلص
 المستهلكة

 جمالً حصة الحكومة السورٌة من اإلٌرادات  إ  56,599,348,498  43,977,620,929

 
 

 :من اإلٌرادات على الشكل التالً تتوزع حصة الحكومة السورٌة
 

 

2019  4220  
 

  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة
 

     

 إٌرادات الحقة الدفع  5,401,191,537  4,270,204,413

 إٌرادات مسبقة الدفع  38,556,520,024  29,886,403,214

 إٌرادات الجٌل الثالث  12,223,444,852  9,604,131,681

 إٌرادات تجوال الزائرٌن األجانب  417,651,176  342,371,866

 فوترةمٌرادات غٌر الصافً التغٌر فً حصة اإل  345,360  -

(142,319,728)  (213,085,715) 
 

المفعلة غٌر  صافً التغٌر فً حصة الحكومة من اإلٌرادات المإجلة للباقات
 المستهلكة

 ضافٌة غٌر مرتبطة باإلٌرادإبنود أخرى   213,281,264  16,829,483

43,977,620,929  56,599,348,498  
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 وتقرأ معها تشكل جزءاً من هذه البٌانات المالٌة الموحدة 43إلى  1إن اإلٌضاحات المرفقة من 
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 للهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالتاألجور والمساهمات السنوٌة  .8
 

من اإلٌرادات  % 0.5و أجر الترخٌص السنوي لقاء  إلٌراد% من اإلٌرادات الخاضعة لتقاسم ا 0.5 :هذه األجور والمساهمات تمثل
من اإلٌرادات الخاضعة لتقاسم  % 0.5و  جور لقاء موارد االتصاالت المستخدمة باستثناء التردداتكؤ إلٌراداالخاضعة لتقاسم 

 .المساهمة فً صندوق الخدمة الشاملةجور لقاء كؤ إلٌرادا
 

 
 مصارٌف الربط البٌنً الصادر مع الشركة السورٌة لالتصاالت .9
 

2019 
 

4220  
 

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

 الحقة الدفع  -مصارٌف الربط البٌنً الصادر  308,996,793  160,143,623

 مسبقة الدفع -مصارٌف الربط البٌنً الصادر   2,148,248,114  1,581,816,884

 الجٌل الثالث  -مصارٌف الربط البٌنً الصادر   248,718,171  143,136,857

 تجوال الزائرٌن األجانب -مصارٌف الربط البٌنً الصادر   17,315,890  11,424,658

1,896,522,022  2,723,278,968  
 
 

 مصـارٌـف مباشرة أخرى .:

2019  4220   

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة
     

 (18مصروف إطفاء الموجودات المعنوٌة )إٌضاح   1,694,177,904  1,750,787,473

 )17 إٌضاح)البث الخلٌوي تجهٌزات ومعدات  استهالك  32,405,884,243  25,898,839,001

 (20األصول )إٌضاح تهالك حق استخدام سا  2,106,272,693  1,545,915,725

1,220,413,839  428,942,809 
)إٌضاح  مخصص اضمحالل قٌمة أجهزة البث الخلوي استرداد(مصروف )

31) 

 مصارٌف بنى تحتٌة وأخرى  19,766,142,939  13,572,006,056

 إٌجارات وتؤمٌن  39,990,374  476,626,927

 صٌانة  22,142,481,464  9,244,919,762
 تكالٌف مزودي الخدمات المضافة  2,216,999,665  1,243,265,053

 لتجوالمصارٌف الترابط مع شركات ا  1,013,576,276  344,745,724

 الدعم وبطاقات هواتف المشتركٌن المباعةتكلفة   555,076,059  529,877,948

55,827,397,508  82,369,544,426   

2019  4220  
 

  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة
 

 ٌرادات الحقة الدفعمن اإل والمساهمات األجور  405,089,365   320,265,331

 مسبقة الدفعٌرادات من اإل والمساهمات األجور  2,891,739,002  2,241,480,241

 ٌرادات الجٌل الثالثمن إ والمساهمات األجور  916,758,364  720,309,876

 إٌرادات تجوال الزائرٌن األجانبمن  والمساهمات األجور  31,323,838  25,677,890

 وترةمفٌرادات غٌر الصافً التغٌر فً حصة اإل  25,902  -

(10,673,979)  (15,981,435) 
 

األجور والمساهمات من اإلٌرادات المإجلة للباقات  التغٌر فًصافً 
 مستهلكةالالمفعلة الغٌر 

 بنود أخرى اضافٌة غٌر مرتبطة باإلٌرادمن  والمساهمات األجور  15,996,095  1,262,211

3,298,321,570  4,244,951,131  
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 مصـارٌف البٌـع والتسـوٌق .;
 

2019  4220   

   لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة

     

 عموالت الموزعٌن  3,447,217,222  5,218,332,185

 دعاٌة وإعالن  310,270,986  2,674,602,747

 أخرى  1,473,278  6,303,796

7,899,238,728  3,758,961,486   

 
 

 المصـارٌـف اإلدارٌـة  .32
 

2019  4220   

     

   لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة 

     

(39)إٌضاح  أتعاب اإلدارة  -  10,832,736,282  

 رواتب وأجور ومكافآت  16,550,714,824  7,942,035,489

(31)إٌضاح  مخصص عن بدالت منافع الموظفٌن  453,537,934  910,388,068  

سفر وإقامة نقل موظفٌن و  2,717,797,138  3,286,113,045  

 إٌجارات ومنافع  1,166,306,452  918,002,796

 أتعاب مهنٌة ودراسات وأبحاث واستشارات  573,499,517  105,803,845

 أتعاب قضائٌة  70,000,000  -

(26)إٌضاح  الخسائر االئتمانٌة المتوقعةمصروف  )استرداد(  4,025,559,455  (11,582,391)  

 مخصص أرصدة بنوك  64,099,540  -

دٌونمصارٌف تحصٌل   -  403,272,318  

(23)استرداد( مصروف مخصص قطع غٌار بطٌئة الحركة )إٌضاح   257,583,249  (190,985,399)  

 حماٌة و نظافة  420,577,066  7,605,932

 قرطاسٌة ومطبوعات ومواد مختلفة  124,766,408  66,344,234

 رسوم بنكٌة ورسوم كفالة بنكٌة  4,720,652  181,598,955

 صٌانة  1,010,493,231  741,815,654

 رسوم حكومٌة  762,723,010  107,129,209

 تدرٌب  42,443,721  187,105,239

 تؤمٌن  556,389,968  450,154,212

 حملة دعم أسر الشهداء  25,078,418  52,787,653

 تبرعات   -  218,443,534

 أخرى  1,051,986,632  1,801,762,821

28,010,531,496  29,878,277,215   
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 خسائر ناتجة عن الحرٌق .33
 

وقع حرٌق فً أحد مستودعات الشركة، وعلٌه قامت الشركة باالعتراف بالخسارة فً المخزون واألصول  2019فً عام 

الثابتة التً تضررت بفعل الحرٌق فً مستودع الشركة، وإضافة إلى ذلك قامت الشركة بتشكٌل مخصص إلعادة بناء وتؤهٌل 

وذلك ألن بناء المستودع هو مستؤجر وٌنص عقد اإلٌجار  لٌرة سورٌة( 262,812,000المستودع إلى حالته السابقة بقٌمة )

صدر قرار من الحارس القضائً على شركة سٌرٌتل بعدم تحمل شركة  2020ام على إعادة العقار إلى حالته السابقة. وفً ع

سٌرٌتل لتكالٌف إعادة المستودع إلى وضعه الطبٌعً وذلك ألن سبب الحرٌق كان أجنبً وال ٌد للشركة فٌه وعلٌه ال ٌتوجب 

 .2019ي تم تشكٌله سابقاً فً عام على الشركة قانونٌاً دفع أي تعوٌض. اعتماداً على ذلك قامت الشركة بإلغاء المخصص الذ

 
 

 ٌرادات أخرى بالصافًمصارٌف و إ .34
 

2019  4220   

   لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة

     

 تسوٌات جمركٌة )*(  571,115,845  1,572,152,973

 أخرى  182,230,204  (153,124,674)

1,419,028,299  975,568,26;   

 

عدرا والخاصة بالتسوٌة عن السٌارات ذات لوحات فً الواردة من أمانة جمارك المنطقة الحرة ات ٌمثل هذا المبلغ قٌمة المطالب )*(
 2020اإلدخال المإقت المسروقة خالل األزمة، وقد قامت الشركة بتسدٌد رسوم التسوٌة الجمركٌة المتعلقة بهذه السٌارات فً عام 

و مبلغ  لٌرة سورٌة  571,115,845بمبلغ  2020منه ما ٌخص العام  لٌرة سورٌة  2,143,268,818بمبلغ إجمالً ٌبلغ 
 . 2019ٌعود للعام  لٌرة سورٌة  1,572,152,973

 
 القطع غٌر المحققة تقٌٌم فروق .35

 
فقد تم االعتراف  2015شباط  15( الصادر عن هٌئة األوراق واألسواق المالٌة السورٌة بتارٌخ 12بموجب التعمٌم رقم )

 الناتجة عن اعادة تقٌٌم البنود النقدٌة بالعمالت األجنبٌة )فروق تقٌٌم القطع غٌر المحققة( فً بند منفصل فً بٌان الدخلبالمكاسب 
الموحد، كما تم فصل هذه المكاسب عن األرباح المدورة فً كل من بٌان المركز المالً الموحد وبٌان التغٌرات فً حقوق  الشامل

 .الملكٌة الموحد

جباري أو اختٌاري من هذه األرباح، كما ال ٌجوز توزٌعها على المساهمٌن أو كمكافآت إٌاطً التعمٌم، ال ٌتم اقتطاع احتوفقاً لهذا 
 ضمها لألرباح المدورة أو رسملتها. لمجلس اإلدارة أو

 

 
 تحوط التدفق النقدي .36

 
جنبٌة مخصصة لعملٌات تحوط من مخاطر ؤرصدة وودائع مصرفٌة بالعمالت األ، تحتفظ الشركة ب2020كانون األول  31كما فً 

العمالت التً قد تتعرض لها الشركة نتٌجة عملٌات تموٌل األصول الثابتة المراد استٌرادها فً المستقبل تقلبات أسعار صرف 

والنفقات القرٌب ووضعها فً الخدمة بدالً من األصول التالفة نتٌجة الظروف الراهنة التً تمر بها الجمهورٌة العربٌة السورٌة، 

 الرأسمالٌة والتشغٌلٌة األخرى الالزمة للمحافظة على مستوى الخدمة وتغطٌة شبكة البث الخلوي. 

 

 .لٌرة سورٌة   29,543,645,331 أدوات التحوطبلغت قٌمة 
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     ضرٌبـة الدخـل .37

 ن الحركة على مخصص ضرٌبة الدخل هً كما ٌلً:إ

  4242  2019 

     

سورٌة لٌرة  لٌرة سورٌة     
     

 11,380,491,380  623,;;34,7:6,6  الرصٌد فً بداٌة السنة

 12,006,620,292  39,776,654,536  مصروف ضرٌبة الدخل عن السنة

 307,676,090  -  (40مصروف ضرٌبة الدخل عن سنوات سابقة )إٌضاح 

 (11,110,288,361)  (944,:34,246,57)  الضرٌبة المدفوعة خالل السنة

 12,584,499,401  18,114,572,993  الرصٌد فً نهاٌة السنة

 
 

 إن العالقة بٌن الربح الضرٌبً والربح المحاسبً مفصلة كما ٌلً:

 
 

القطع غٌر المحققة  فروق تقٌٌمٌرادات غٌر الخاضعة للضرٌبة للوصول للربح الضرٌبً من ٌتكون بند تعدٌالت المصارٌف واإل)*( 
صروف وم واسترداد خسائر انخفاض قٌمة استثمارات متوفرة للبٌع ضمحالل أجهزة البث الخلوي اومصروف مخصص 

  رادات الفوائد وبنود أخرى غٌر خاضعة للضرٌبة.إٌمخصصات أخرى باإلضافة إلى 
 

  4242  2019 
     

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة   

     

 71,643,183,418  98,286,982,788  الموحد الشامل الربح المحاسبً قبل الضرٌبة فً بٌان الدخل 
     

 للوصول ٌرادات غٌر الخاضعة للضرٌبةتعدٌالت المصارٌف واإل
 (261,091,995)  42;,6,924;;,7  )*( للربح الضرٌبً 
     

 71,382,091,423  104,281,685,708    الربح الضرٌبً لشركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم

     
 %14  %36  معدل ضرٌبة الدخل

     
 9,993,492,800  14,599,436,000  مصروف ضرٌبة الدخل عن السنة لشركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم

     
 10,513,730  10,816,070  ٌضاف: ضرٌبة الدخل عن الشركات التابعة

     

 10,004,006,530  14,610,252,070  مجموع ضرٌبة الدخل الموحدة

     
 1,000,400,660  1,461,025,210  %10عمار ٌضاف: ضرٌبة إعادة اإل

     
 1,000,400,660  1,461,025,210  % 10اإلدارة المحلٌة  رسمٌضاف: 

     
 1,812,442  22,129,824  ٌرادات الفوائد المصرفٌة إضرٌبة رٌع رإوس األموال عن : ٌضاف

     

 12,006,620,292  17,554,432,314  الموحد  الشامل مصروف ضرٌبة الدخل الموضح فً بٌان الدخل
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وقد قامت  2012إلى  2005تعود للسنوات من تم إجراء مراجعة ضرٌبٌة من قبل الدوائر المالٌة ونتج عنها فروقات ضرٌبٌة 
الشركة بتقدٌم االعتراضات الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروقات إلى اللجان الضرٌبٌة والتً الزالت منظورة لدى وزارة المالٌة 

 2004إلى  2001تمت تسوٌة كافة الفروقات الضرٌبة واعتراضاتها عن األعوام من  .المطالبات الضرٌبٌة( – 40)اإلٌضاح 
 ذات الصلة. بموجب القرارات القطعٌة

 
 

( حسب التوارٌخ المحددة لذلك، وتم تسدٌد مخصصات الضرٌبة اً )ضمن 2019إلى  2013كما تم تقدٌم البٌانات الضرٌبٌة عن أعوام 
 ت التً مازالت قٌد المراجعة لدى الدوائر الضرٌبٌة.ناالبٌاكما وردت فً هذه 

 
 ى مساهمً الشركةإلالعائد  من صافً ربح السنةللسهم  والمخفض النصٌب األساسً .38

 
لى مساهمً الشركة على إالنصٌب األساسً للسهم العائد إلى مساهمً الشركة من خالل قسمة صافً ربح السنة العائد  ٌتم احتساب

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة وذلك كما ٌلً:
 

 
 
لعدم إصدار الشركة أدوات قد ٌكون لها تؤثٌر على نصٌب  للسهم من ربح السنة مطابق للنصٌب األساسًن النصٌب المخفض للسهم إ

 الربح عند تحوٌلها. منالسهم 
 
 
 نصٌب السهم من ربح السنة بعد استبعاد فروق تقٌٌم القطع غٌر المحققة هو على الشكل التالً: نّ إ

 

 

  4242  2019 
     

     

 59,328,817,257  ::2,954,729,4:  الشركة )لٌرة سورٌة(  صافً ربح السنة العائد إلى مساهمً

     
 33,500,000  55,722,222  سهم خالل السنةالمتوسط المرجح لعدد األ

     
العائد إلى مساهمً  السنة  ربح صافً للسهم من النصٌب األساسً

 لٌرة سورٌة() الشركة 
 

4,62;.;5  1,771.01 

  4242  2019 
     

     
 59,328,817,257  ::2,954,729,4:  صافً ربح السنة العائد إلى مساهمً الشركة )لٌرة سورٌة( 

 295,326,763  4,286;9,:4:,4  )لٌرة سورٌة( القطع غٌر المحققة تقٌٌم فروق

  :5,783,4;;,574  59,624,144,020 

     
 33,500,000  55,722,222  سهم خالل السنة المتوسط المرجح لعدد األ

     
لى مساهمً إالعائد  صافً ربح السنة منالنصٌب األساسً للسهم 

 )لٌرة سورٌة( القطع غٌر المحققة تقٌٌم الشركة بعد استبعاد فروق
 

4,6;6.59  1,779.83 
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 المـوجـودات الـثابتــةصافً  .39

 
 

  هً كما ٌلً: 2020 كانون األول 31 المنتهٌة فً السنةخالل الموجودات الثابتـة إن حركة 
 

  
 

 الموحد كما ٌلً:الشامل ستهالك الموجودات الثابتة فً بٌان الدخل ا( تم توزٌع مصروف )*
  

2019 2020 

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة 

 
 ( 8 مصروف المحمل على مصارٌف التشغٌل )إٌضاحال 32,405,884,243 25,898,839,001
 المصروف المحمل على االستهالكات  1,453,743,896 1,447,691,473

27,346,530,474 33,859,628,139 

  
 

  اإلجمالً
تحسٌنات على عقارات 

 مستأجرة وأخرى
  السٌارات  أثاث ومفروشات  أراضً 

أجهزة حاسوب 
 وأجهزة مكتبٌة

    تجهٌزات ومعدات الشبكة 

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

 التكلفـة>              

 4220كانون الثانً  23الرصٌد فً   428,445,297,927  7::,;95,48:,4  ;3,38;42,5:,4  ;7;,745,726  87,598;,5;3,3  5;5,383,284,7  8:9,;7,48;438,9

  اإلضافات  5:5,729,:;:,63  8,337;:,468  48:,935,;  42,896;,7  -  593,392,798  :;64,754,2:6,8

  ستبعاداتاال  (529,474,;:4,7)  (339,564,;6)  (683,725,:)  (4,9:7,678)  -  -  (893,775,;4,86)

 4220 كانون األول 53فً الرصٌد   82;,467,754,373  :87,:5,293,26  4;43,865,6:,4  748,862,399  87,598;,5;3,3  ;5,754,455,38  54:,478,899,8:4

               
 >االستهالكات              

 4220كانون الثانً  23الرصٌد فً   ;9;,924,;54,:33  3,746,622,629  64;,3,723,8:5  983,6:3,:42  -  :986,75,:;;  344,785,535,569

 )*( اإلضافات  6,465::,54,627  2:6,:3,77;7  :6:6,9:4,95  99,836:,65  -  555,747,682  ;35,:84,;7:,55

 ستبعاداتاال  (:4,447,688,37)  (;45,;63,55)  (:9:,547,:)  (3,297,249)  -  -  (4,498,428,524)

 4220كانون األول  53الرصٌد فً   732,343,286,:36  474,;4,296,83  24:,362,:9;,3  :473,786,28  -  :;;,;:3,554,4  376,368,957,3:6

 صافً القٌمة الدفترٌة>              

  4220كانون األول  53فً   8;:,9,244,252;  628,;8,64;;  2;65,724,8:  ;497,298,32  87,598;,5;3,3  65,393;,;;4,3  :69,86;,324,752
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 صافً المـوجـودات الـثابتــة )تتمة(. 17

 
 

 هً كما ٌلً: 2019كانون األول  31إن حركة الموجودات الثابتـة خالل السنة المنتهٌة فً 
 

 
 

 
 
 
 

  اإلجمالً

تحسٌنات على عقارات 

  السٌارات  أثاث ومفروشات  أراضً  مستؤجرة وأخرى

أجهزة حاسوب وأجهزة 

    تجهٌزات ومعدات الشبكة  مكتبٌة

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

 التكلفـة:              

 2019كانون الثانً  01الرصٌد فً   175,147,496,845  2,552,675,454  2,520,751,106  492,509,080  1,193,965,376  2,777,627,566  184,685,025,427

  اإلضافات  34,017,957,387  572,314,028  394,570,062  48,194,072  -  422,197,433  35,455,232,982

  ستبعاداتاال  (2,942,378,527)  (251,719,597)  (94,929,999)  (17,198,193)  -  (38,762,406)  (3,344,988,722)

 2019 كانون األول 31فً الرصٌد   206,223,075,705  2,873,269,885  2,820,391,169  523,504,959  1,193,965,376  3,161,062,593  216,795,269,687

               

 :االستهالكات              

 2019كانون الثانً  01الرصٌد فً   94,756,120,384  1,059,854,019  1,013,227,888  175,032,235  -  693,180,328  97,697,414,854

 اإلضافات  25,898,839,001  595,774,786  499,759,387  43,226,246  -  308,931,054  27,346,530,474

 ستبعاداتاال  (2,325,256,406)  (131,228,398)  (11,303,333)  (9,497,000)  -  (3,346,844)  (2,480,631,981)

 2019كانون األول  31الرصٌد فً   118,329,702,979  1,524,400,407  1,501,683,942  208,761,481  -  998,764,538  122,563,313,347

 صافً القٌمة الدفترٌة:              

  2019كانون األول  31فً    87,893,372,726  1,348,869,478  1,318,707,227  314,743,478  1,193,965,376  2,162,298,055  94,231,956,340
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 المعنوٌةودات ـوجـالمصافً  .:3
 

هً كما ٌلً: 2020 األول كانون 31المنتهٌة فً السنة  خالل المعنوٌةوجودات إن حركة الم  
 

 اإلجمالً
 

 تراخٌص البرامج
تراخٌص التردد ومزود  

 اإلنترنت
 

 ترخٌص الشبكة النقالة

  

  

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة
 :التكلفة        

 4242كانون الثانً  23الرصٌد فً   47,222,222,222  7,328,222,222  5,443;3,2:7,6  5,443;3,6;53,3

 اإلضافات      ;48,:789,93  ;48,:789,93

 4242كانون األول  53الرصٌد فً   47,222,222,222  7,328,222,222  2;3,875,433,6  2;433,6,;53,97

         

 :طفاءاتاإل        

 4242كانون الثانً  23الرصٌد فً   8,472,222,222  2;54,658,2;  84,929;,::9  9;9,:;93,5;,9

 اإلضافات  3,472,222,222  6;459,7,:49  62,532;,387  26;,6,399;3,8

 4242كانون األول  53 فً الرصٌد  9,722,222,222  3,432,895,8:6  25,239;,76;  887,798,923,;

         

 :صافً القٌمة الدفترٌة        

 4242كانون األول  53 فً  39,722,222,222  7,548,538;:,5  695,:52,:;8  ;:5,856,9;44,2
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 صافً المـوجـودات المعنوٌة )تتمة( .  18

 
:هً كما ٌلً 2019األول  كانون 31إن حركة الموجودات المعنوٌة خالل السنة المنتهٌة فً   

 

 اإلجمالً
 

 تراخٌص البرامج
تراخٌص التردد ومزود  

 اإلنترنت
 

 ترخٌص الشبكة النقالة

  

  

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة
 :التكلفة        

 2019كانون الثانً  01الرصٌد فً   25,000,000,000  5,106,000,000  1,080,053,293  31,186,053,293

  اإلضافات  -  -  5,439,928  5,439,928

 2019كانون األول  31الرصٌد فً   25,000,000,000  5,106,000,000  1,085,493,221  31,191,493,221

         

 :طفاءات اإل        

 2019كانون الثانً  01الرصٌد فً   5,000,000,000  654,198,496  566,412,828  6,220,611,324

 اإلضافات   1,250,000,000  278,237,594  222,549,879  1,750,787,473

 2019كانون األول  31 فً الرصٌد  6,250,000,000  932,436,090  788,962,707  7,971,398,797

         

 :صافً القٌمة الدفترٌة        

 2019كانون األول  31 فً  18,750,000,000  4,173,563,910  296,530,514  23,220,094,424
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 ثابتة قٌد التثبٌت موجودات .;3
 

إجراءات التخلٌص الجمركً  إال أن، السنةمن موردٌن خارجٌٌن وانتقلت ملكٌتها إلى الشركة خالل  اء معظمهاتشتمل على موجودات ثابتة تم شر
 ًذات عمر تشغٌل رئٌسٌةقطع غٌار باإلضافة إلى  ،اإلنشاءتشتمل على قٌمة األعمال المدنٌة قٌد . كما السنةنهاٌة  لم تستكمل حتىوالتركٌب والتشغٌل 

 . ETSضمن موجودات مستحوذة من الشركة ذات العالقة تكما ت لم توضع قٌد التشغٌل بعد. األجل طوٌل

 
 حق استخدام األصول .42

 
 هً كالتالً: 2020نون األول اك 31المنتهٌة فً   السنةإن القٌمة الدفترٌة لحق استخدام األصول والتزامات عقود اإلٌجار والحركة علٌها خالل 

 
 عقود االٌجارالتزامات   صولحق استخدام األ 

 مبان ومكاتب 4242
 ومستودعات

مواقع أبراج الشبكة 
 الخلوٌة

   المجموع أخرى

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة 

 8,638,524,969  32,279,3:8,924 ;;3,499,862,4 ;5,843,544,57 446,266,:7,37  الثانًكانون  23الرصٌد فً 

 5,796,776,255  5,796,776,255 3:3,;52,77 39:,5,853;4,8 72,585,257: اإلضافات

 -  (;7,747,9:3,55) (337,532,676) (5;4,328,494,8) (4;3,:;5,526,3) )*( مصروف االستهالك

 3,426;:,::6  - - - - مصروف الفوائد

 (2,838,925:;,7)  - - - - الدفعات

 353,4:3,;;6,6  8;5,;7;,327,: 248,;::,4;3,3 8:3,6:5,:6,42 9::,::4,926,5  كانون األول 53الرصٌد فً 
 

 
 
 

 
 

 عقود االٌجارالتزامات   صولحق استخدام األ

 مبان ومكاتب ;423
 ومستودعات

مواقع أبراج الشبكة 
 الخلوٌة

   المجموع أخرى

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة 

 5,001,348,163  8,163,432,099 1,311,156,135 3,719,233,836 3,133,042,128  الثانًكانون  23الرصٌد فً 

 5,456,569,027  5,456,569,027 59,800,955 1,448,004,248 3,948,763,824 اإلضافات

 -  (3,562,814,424) (93,316,791) (1,545,915,725) (1,923,581,908) )*( مصروف االستهالك

 470,575,758  - - - - مصروف الفوائد

 (4,512,190,201)  - - - - الدفعات

 6,416,302,747  10,057,186,702 1,277,640,299 3,621,322,359 5,158,224,044  كانون األول 53الرصٌد فً 

 
 

 فً بٌان الدخل الشامل الموحد كما ٌلً: حق استخدام األصول)*( تم توزٌع مصروف استهالك 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
2019 4242 

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة  
  1,545,915,725 2,106,272,693 

 

 ( 8 المصروف المحمل على مصارٌف التشغٌل )إٌضاح

2,016,898,699 3,419,508,646 

 

 المصروف المحمل على االستهالكات 

3,562,814,424 5,525,781,339 
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 ودائع وتأمٌنات  .43

 
 ملٌون دوالر أمرٌكً 18 أحد البنوك مقابل كتاب الكفالة الصادر لصالح الشركة السورٌة لالتصاالت بقٌمة لدى هذا البند أرصدة تؤمٌنات نقدٌةٌمثل 

الشركة السورٌة لالتصاالت. وحٌث أنه تم توقٌع تحوٌل( الموقعة مع  –تشغٌل  –)بناء  BOTبموجب اتفاقٌة  لٌرة سورٌة( 22,608,000,000)
 جراءات تحرٌر الكفالة. ونتٌجة للظروف الحالٌة،والتؤمٌنات لحٌن االنتهاء من إ ائعلى حساب الودإفقد تم تحوٌل هذا المبلغ  BOTنهاء عقد إاتفاقٌة 

 (.31اح ولمواجهة احتمال عدم تحصٌل المبلغ فقد تم تشكٌل مخصص بكامل المبلغ )راجع اإلٌض

 
 أخرىموجودات غٌر متداولة  .44

 
لدى  قٌمة المبالغ النقدٌة المودعة فً الحسابات العائدة لشركة سٌرٌتل 2020كانون االول  31رصٌد الموجودات غٌر المتداولة األخرى كما فً  ٌمثل

دة لصالح الشركة السورٌة لالتصاالت بخصوص تسوٌة دعاوى فوات العائدات المقامة على شركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم أحد المصارف المحلٌة والمجم
  .2014حزٌران  10أمام محكمة القضاء اإلداري وذلك بموجب محضر االتفاق بٌن الطرفٌن بتارٌخ العامة المساهمة المغفلة 

 
 

 مخــزون .45
 

2019  4220   

سورٌة لٌرة  لٌرة سورٌة    

     

 قطع غٌار  2,843,712,362  1,661,923,998

 هواتفبطاقات   977,148,560  435,989,484

 أجهزة الجٌل الثالث )مودم(  60,023,516  77,842,109

 فً الطرٌقمخزون   1,395,560,448  120,192,981

 قرطاسٌة ومواد أخرى  944,621,003  777,922,893

3,073,871,465  6,221,065,889   

 ناقصاً: مإونة مخزون بطًء الحركة  (674,526,486)  (416,943,237)

2,656,928,228  5,546,539,403   

 
 هً كما ٌلً: إن حركة مإونة مخزون بطًء الحركة

 

2019  4220   

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

     

 الرصٌد فً بداٌة السنة   416,943,237  607,928,636

(10)إٌضاح  الحركة خالل السنة  257,583,249  (190,985,399)  

 الرصٌد فً نهاٌة السنة  674,526,486  416,943,237
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 رصـدة مدٌنـة اخرىأ .46
 

2019  2042   

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

     

 *دفعات مقدمة للموردٌن  :44,622,9:9,53  4,533,890,490

 إعالنات مدفوعة مقدماً   862,6:9  38,409,639

 مصارٌف صٌانة مدفوعة مقدماً   94;,5;6,:34  124,985,661

 إٌرادات فوائد مستحقة  2;7,;57,:38  -

 أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة   6:5,222,:3  20,330,000

 أجور الوصالت المكروٌة المدفوعة مقدماً   39,937,582  17,790,453

 مصارٌف لقاء خدمات معلوماتٌة مدفوعة مقدماً   -  59,452,055

 أقساط تؤمٌن مدفوعة مقدماً   92:,923,449  272,119,309

 أخرى  759,;627,27  1,304,801,197

6,371,778,804  45,:62,989,356   

 
ى ٌتضمن رصٌد دفعات مقدمة للموردٌن سلف مدفوعة للشركتٌن )بناة المستقبل وسواعد شباب سورٌا لإلعمار(، وقد بلغ رصٌد السلف للشركتٌن عل*

 / ل.س. 1,958,700,800/ ل.س، و/3,475,134,347/التوالً 
 

 كومة السورٌة عن تقاسم اإلٌراداتدفعات مقدمة للح .47
 

 

فرادي لتشغٌل الشبكات النقالة ( من المادة الثالثة المتعلقة بتقاسم اإلٌرادات والواردة فً وثٌقة الترخٌص اإل1-3-3)ٌلتزم المرخص له وفق الفقرة 
 .2018ٌراد الشهري التقدٌري ابتداء من عام %( من تقاسم اإل85ٌرادات بنسبة )العمومٌة بتسدٌد دفعات شهرٌة مقدمة عن تقاسم اإل

 

 ذمــم مدٌنــة .48
 

2019  4242   
     

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

     

 المستحق من الزبائن  4,055,734,768  4,022,532,138

 )*( الخسائر االئتمانٌة المتوقعةمخصص ناقصاً:   (1,612,711,938)  (1,820,172,477)

2,202,359,661  2,443,022,830   
     

 وشركات أخرى التجوالالمستحق من شركات   17,137,475,602  4,733,503,151

 )*( الخسائر االئتمانٌة المتوقعةناقصاً: مخصص   (16,291,372,999)  (4,224,293,532)

509,209,619  846,102,603   

     

 أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة   251,556,728  387,422,212

 المستحق من الموزعٌن  461,893,743  1,731,572,335

 أخرى  8,093,711,174  3,335,247,918

8,165,811,745  12,096,287,078   
 

 
 

المستحق لتسجٌل الخسائر االئتمانٌة المتوقعة على "األدوات المالٌة"  9بتطبٌق الطرٌقة المبسطة من معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  قامت الشركة)*( 
بإعداد دراسة تستند إلى  . قامت الشركةهذه الذمم أعماروحساب الخسائر االئتمانٌة المتوقعة على كامل  شركات أخرى،من الزبائن وشركات التجوال و

 .الخبرة التارٌخٌة للخسارة االئتمانٌة مع األخذ بعٌن االعتبار العوامل المستقبلٌة الخاصة بالمدٌنٌن والبٌئة االقتصادٌة
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 )تتمة( ذمــم مدٌنــة. 48
 

 هً كما ٌلً: وشركات أخرى من شركات التجوالو من الزبائن الخسائر االئتمانٌة المتوقعةمخصص إن حركة 
 

2019 
 

4220 
  

  
 

  

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

     

 الرصٌد فً بداٌة السنة   6,044,466,009  6,161,951,524

(10)إٌضاح الحركة خالل السنة   4,025,559,455  (11,582,391)  

القطع غٌر المحققةفروق تقٌٌم   7,834,059,473  (105,903,124)  

 الرصٌد فً نهاٌة السنة   17,904,084,937  6,044,466,009

 
 
 
  :أعمار الذمم المدٌنة المستحقة من الزبائن وضح الجدول التالًٌ

 

 
 

 لٌرة سورٌة ٌوم 52الى  2من  ٌوم 82الى  53من  ٌوم 2;الى  61من   ٌوم 2;تتجاوز الـ  المجموع

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
      

6,277,956,98: 3,578,:98,979 35,33;,;:: 433,:94,:3: 4,695,:87,427 2020 

4,022,532,138 1,563,046,643 73,052,887 207,404,027 2,179,028,581 2019 

 
  :شركات التجوال وشركات أخرى من المدٌنة المستحقةأعمار الذمم  وضح الجدول التالًٌ

 
 
 

 لٌرة سورٌة ٌوم 52الى  2من  ٌوم 82الى  53من  ٌوم 2;الى  61من   ٌوم 2;تتجاوز الـ  المجموع

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
 

      

39,359,697,824 36,598,737,293 ;52,588,662 :94,699,6:3 ;7:,338,832 2020 
4,733,503,151 3,785,692,627 281,621,084 309,407,792 356,781,648 2019 
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 ودائــع لدى البنـوكنقـد و .49
 

2019  2042  

  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

    
 نقد فً الصندوق وشٌكات برسم التحصٌل 1,845,507,683  4,500,858,790

 حسابات جارٌة 153,417,455,843  67,454,464,228

 شهور 3 أكثر أصلً ودائع ألجل لدى البنوك ذات استحقاق 20,000,000,000  -

71,955,323,018  175,262,963,526  

 ناقصاً: مخصص أرصدة بنوك (109,302,141)  -

71,955,323,018  175,153,661,385  
 
 

 النقدٌة، ٌتكون النقد وما فً حكمه من المبالغ التالٌة:لغرض إعداد بٌان التدفقات 
 

2019  4242  

  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة
    

 نقد فً الصندوق وشٌكات برسم التحصٌل 1,845,507,683  4,500,858,790

 حسابات جارٌة 153,417,455,843  67,454,464,228

71,955,323,018  377,484,;85,748  

 
حد المصارف فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة ألدى  ةخاص اتلٌرة سورٌة مودعة فً حساب 1,253,475,658 مبلغ الحسابات الجارٌةتضمن ت

بٌنما بلغت  2020كانون االول  31ومخصصة لألرباح الموزعة على المساهمٌن الذٌن لم ٌقوموا باستالم نصٌبهم من األرباح الموزعة حتى تارٌخ 
 (.41.7)اٌضاح رقم  2019كانون األول  31لٌرة سورٌة كما فً  1,016,028,368

 

 

 رأس المال المدفوع  .:4
 

لٌرة سورٌة لكل  100ل سهم بقٌمة اسمٌة تعاد 33,500,000لٌرة سورٌة مقسم إلى  3,350,000,000ٌبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع 
 2019كانون األول  31و 2020كانون األول  31 سهم كما فً

 
 االحتٌاطٌات .;4

 
 االحتٌاطً اإلجباري

% من أرباحها الصافٌة لتكوٌن االحتٌاطً اإلجباري و لها أن توقف هذا االقتطاع إذا بلغ هذا االحتٌاطً 10وفقاً لقانون الشركات، على الشركة أن تقتطع 
النسبة حتى ٌبلغ مجموع االقتطاعات لهذا االحتٌاطً كامل رأسمال ربع رأس المال إال أنه ٌجوز بموافقة الهٌئة العامة للشركة االستمرار فً اقتطاع هذه 

دارة لمواجهة الظروف االستثنائٌة جباري من قبل مجلس اإلالشركة. إن الرصٌد الحالً لالحتٌاطً ٌساوي ربع رأسمال الشركة. ٌستعمل االحتٌاطً اإل
 وغٌر المنتظرة.

 

 
 ختٌاريالحتٌاطً االا

 

وللهٌئة العامة  ،لالحتٌاطً ٌساوي نصف رأسمال الشركة. ٌستعمل االحتٌاطً االختٌاري وفقا لما ٌقرره مجلس االدارة أو الهٌئة العامةإن الرصٌد الحالً 
 رباح للمساهمٌن.ؤأن تقرر توزٌع الجزء غٌر المستعمل منه أو أي جزء منه ك

 
 مطالبات محتملة مخصص   .52

 

بلغ  اً ة لالتصاالت والتً قد تدفع الحقعن عملٌات التقاص مع مطالبات الشركة السورٌ احتساب مخصص تم ٌمثل المبلغ أفضل تقدٌر إلدارة الشركة حٌث
 .2020لٌرة سورٌة. ال ٌوجد حركة على هذا المخصص خالل عام  347,458,970مبلغ  2019كانون األول  31رصٌد المخصص كما فً 
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 مخصصات متنوعة .53
 

 هً كما ٌلً:2020 كانون األول 31المنتهٌة فً السنة هذه المخصصات خالل إن حركة 
 

 
 

 المجموع
مخصص عدم استرداد 

 ودائع وتأمٌنات
مخصص إعادة بناء 
 المستودع المحروق

مخصص عن بدالت 
 منافع الموظفٌن

مخصص اضمحالل قٌمة 
 4242 أجهزة البث الخلوي

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
      

 كانون الثانً 23الرصٌد فً ;23,;7,263,38 ;2:,3,6:5,332 34,222:,484 7,848,000,000 14,635,091,828

 خالل السنة المكون ;2:,64;,:64 55;,675,759 (262,812,000)  36,982,222,222 15,379,668,742

52,236,982,792 44,82:,222,222 - 3,;58,86:,964 7,692,333,:4: 
كانون  53الرصٌد فً 

 األول
 

 
 

 
 مخصص اضمحالل قٌمة أجهزة البث الخلوي 

 

 أبراج البث الخلوي نتٌجةَ و المعدات لهاتتعرض(  قد)أوالتً تعرضت  ةللخسائر المحتملمخصص اضمحالل قٌمة أجهزة البث الخلوي أفضل تقدٌر ٌمثل 
تم االعتراف  الوصول إلى المناطق المتضررة لتحدٌد قٌمة هذه الخسائر بدقة. علىلعدم مقدرة الشركة ولألزمة التً تمر بها الجمهورٌة العربٌة السورٌة 

 بالمخصص المشكل فً بٌان الدخل الشامل الموحد ضمن بند "مصارٌف مباشرة أخرى".
 

 مخصص عن بدالت منافع الموظفٌن
 

 الحقا للموظفٌن.ٌمثل المبلغ أفضل تقدٌر إلدارة الشركة عن مصارٌف متعلقة بمنافع الموظفٌن قد تدفع 
 

 مخصص إعادة بناء المستودع المحروق
 

حٌث ٌنص العقد على إعادة المستؤجر العقار  .المستودع المستؤجر المحروق إلى حالته السابقة تكلفة إعادةالمبلغ أفضل تقدٌر إلدارة الشركة عن  ٌمثل
بعدم تحمل شركة  2020خالل عام  من قبل الحارس القضائً تم اتخاذ القرار (.11المؤجور للمالك وفق الحالة التً كان علٌها عند التعاقد )إٌضاح 

 سٌرٌتل تكالٌف إعادة المستودع ألن سبب الحرٌق أجنبً وال ٌد للشركة فٌه وال ٌتوجب على الشركة قانونٌاً دفع أي تعوٌض.
 
 
 خصص عدم استرداد ودائع وتأمٌناتم
 

ملٌيون دوالر أمرٌكيً  18ٌمثل المبلغ المخصص المكون مقابل احتمال عيدم تحصيٌل الودائيع والتؤمٌنيات المودعية ليدى أحيد البنيوك فيً أوروبيا والبالغية 
(.21والتيييً ليييم ٌكييين باإلمكيييان اسيييتردادها حتيييى تيييارٌخ البٌانيييات المالٌييية نتٌجييية للظيييروف الراهنييية )إٌضييياح لٌيييرة سيييورٌة(  22,608,000,000)
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 ة دائنة أخرىرصدأ .54
 

2019  2042   

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

     
 رسوم إدارة مستحقة ألطراف ذات عالقة  -  627,535,478

 مخصص مكافآت موظفٌن  355,234,653  611,917,500

 بنى تحتٌة وأجور دارات مستحقة   ;3,974,3:8,39  427,428,745

 عن استخدام الوصالت األرضٌة أجور مستحقة  5,478,854,455  453,263,733

 مصارٌف استشارات مستحقة  -  77,480,000

 أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة  92:,83:,;;8  1,642,898,624

 أرصدة مستحقة عن أجور كهرباء وإٌجار وإشغال األبراج  754,;5,773,43  2,160,721,280

 مبٌعاتأرصدة مستحقة عن حوافز   3:8,264,373  604,170,597

  تؤمٌنات العمالء  8:;,569,239  308,114,991

 تؤمٌنات الموزعٌن   :24,:78,:4:  710,941,440
 مصارٌف دعاٌة وإعالن مستحقة  5;9,628,9:  19,421,971

 مصارٌف صٌانة مستحقة  87,539,5:3;  551,221,406

 تشغٌلٌة مستحقة مصارٌف  358,;39,:6;,9  3,500,137,311

 ذمم مستحقة لموردٌن بضاعة فً الطرٌق  9,932,372,472  2,573,968,616

  مصارٌف تجوال مستحقة  62,355:,;4,76  829,151,682

 تحصٌالت طوابع غٌر مسددة  947,746,;5  39,939,850

 ضرائب مستحقة على ودائع بنكٌة  37,374,583  -

 (12 )إٌضاح ة للجماركقمصارٌف مستح  -  1,572,152,973

 مطلوبات متداولة أخرى   :86,73;,345    79,108,272

16,789,574,469  52,3;6,498,728   

 
 إٌرادات مؤجلة  .55

 الشركة.ناتجة عن خدمات ٌتكون هذا البند من إٌرادات غٌر متحققة 
  شركة السورٌة لالتصاالتإلى الالمستحق  .56

 

2019  2042 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  
       

69,441,721 
 

5:;,646,552 
 

 الترابطأجور  عهشركت السوريت إلي الالمستحق 

1,285,628 
 

3,4:7,84: 
 

 ديون الفترة التجريبيت وبىود أخرى 
70,727,349  5;2,92;,;7: 

   

 حكومة السورٌة عن تقاسم اإلٌرادات إلى الالمستحق  .57
 

2019  2042 
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  
       

934,;62,92: 
 

3,256,988,333 
 

 المستحق عن إٌرادات الحقة الدفع
6,954,3;8,393 

 
9,39:,425,748 

 
 المستحق عن إٌرادات مسبقة الدفع

3,837,973,322 
 

 المستحق عن إٌرادات الجٌل الثالث  97:,4,6:4,326
74,567,832 

 
 المستحق عن إٌرادات تجوال الزائرٌن األجانب  ::27,4;,7;

 فوترةمٌرادات غٌر الالمستحق عن  حصة اإل  567,582  -
 باإلٌرادالمستحق عن بنود أخرى اضافٌة غٌر مرتبطة   32,7:5,696  32,7:5,696

(7,3:;,:33,9:2) 
 

 دفعات مقدمة   (9,552;;,8,527)

1,934,005,283  4,495,911,304  
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 المستحق للهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالت  .58
 

باستثناء  لسنةلقطاع االتصاالت هو لقاء أجور الترخٌص السنوي ولقاء أجور موارد االتصاالت المستخدمة خالل اإن المبلغ المستحق للهٌئة الناظمة 
 مقسمة على الشكل التالً: لمساهمة فً صندوق الخدمة الشاملةالترددات، ولقاء ا

2019  2042 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  

       

320,265,331 
 

627,2:;,587 
 

 إيراداث الحقت الدفعأجور ومساهماث عه  لقاءالمستحق 
 عه إيراداث مسبقت الدفع أجور ومساهماث لقاءالمستحق   ;6:,3:7,;6:,4  2,214,874,521

 عه إيراداث الجيل الثالث أجور ومساهماث لقاءالمستحق   586,:38,97;  720,309,876

 عه إيراداث تجوال الزائريه األجاوب أجور ومساهماث لقاءالمستحق   :5:,53,545  25,677,890

 فوترةمالالمستحق لقاء أجور ومساهماث عه حصت االيراداث غير   24;,47  -

 باإليرادضافيت غير مرتبطت إالمستحق لقاء أجور ومساهماث عه بىود أخرى   7;8,2;;,37  1,262,211

(2,741,029,860)  
 

(5,52:,553,363) 
 

 * دفعات مقدمة

541,359,969  ;32,26:,494 
   

فرادي لتشغٌل الشبكات النقالة ات والواردة فً وثٌقة الترخٌص اإل( من المادة الثالثة المتعلقة بتقاسم اإلٌراد6-4-3ٌلتزم المرخص له وفق الفقرة ))*( 
موضع االستحقاق وتحتسب المبالغ الواجب تسدٌدها العمومٌة بتسدٌد األجور والمساهمات السنوٌة للهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالت فً بداٌة السنة المالٌة 

 بشكل مإقت استناداً إلى إٌرادات السنة المالٌة السابقة، وٌتم تسوٌة الفروقات عند صدور التحقق الفعلً إلٌرادات السنة.
 

 ذمم دائنة .59
 

2019  4242   

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

     

 ذمم موردون  4,048,024,941  1,495,625,371

 غٌر مباشرة )*(ضرائب ورسوم   3,356,012,656  2,069,054,208

 أرصدة مستحقة الى أطراف ذات عالقة  223,224,253  304,480,745

 مشغلو التجوال الدولً  2,244,224,888  738,780,798

 رباح غٌر مدفوعةأتوزٌعات   1,253,475,658  1,016,028,368

 مدفوعات مقدمة من الزبائن  463,535,707  344,851,722

 أخرى  432,400,466  218,139,489

6,186,960,701  12,020,898,569   

 
الرواتيب  ضيرائبالمتعلقة بالزبيائن باإلضيافة إليى  وأجور التصرٌح عن األجهزة الخلوٌةاإلنفاق االستهالكً  ومرس من بشكل رئٌسً هذا البند ٌتكون )*(

 .المتعلقة بموظفً الشركة واألجور
 

 زٌعات األرباح تو .:5
 

بناًء على عدد األسهم لٌرة سورٌة لكل سهم  420توزٌع مبلغ  2020 كانون الثانً 08أقرت الهٌئة العامة العادٌة للمساهمٌن فً اجتماعها المنعقد بتارٌخ 
أقيرت الهٌئية  لٌرة سورٌة وذلك كجزء من أرباح السنوات السابقة المدورة.كما 14,070,000,000جمالً قدره بإسهم  33,500,000القائمة والبالغة 

قائمية والبالغية لٌرة سورٌة لكل سهم بناًء على عدد األسيهم ال 300توزٌع مبلغ  2019 حزٌران 12العامة العادٌة للمساهمٌن فً اجتماعها المنعقد بتارٌخ 
لٌرة سورٌة وذلك كجزء من أرباح السنوات السابقة المدورة. كما أقرت الهٌئية العامية العادٌية  10,050,000,000ً قدره جمالإسهم ب 33,500,000

 33,500,000قائمية والبالغية لٌرة سورٌة لكل سهم بناًء على عدد األسهم ال 280توزٌع مبلغ  2019 شباط 05للمساهمٌن فً اجتماعها المنعقد بتارٌخ 
 .لٌرة سورٌة وذلك كجزء من أرباح السنوات السابقة المدورة 9,380,000,000ه جمالً قدرإسهم ب
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة    .;5
 

 

 :األطراف ذات العالقة التعامالت معجمالً إالتالً ٌمثل  الجدولإن 
 

 

 
 

ولم ٌتم  .هذا التارٌخ من اعتباراً وعلٌه توقفت الشركة عن تسجٌل األتعاب اإلدارٌة للشركتٌن  2019كانون األول  23بتارٌخ  اوف شور –شركة اس تً اس  و اوف شور –  إي تً اس لٌمتدتم  إنهاء التعاقد مع شركتً   )*( 
 .2020للشركتٌن فً عام تقٌٌد أي اتعاب إدارٌة 

 
هذا القرار تم إنهاء صالحٌات مجلس اإلدارة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم، وبموجب ائٌة على شركة حراسة قضض فقد تم فر 2020/ حزٌران 04خ الصادر عن محكمة القضاء اإلداري بتارٌ 2م//103والحقاً للقرار رقم  (**)

السابق.

 مصارٌــــف مدٌنـــــون دائنـــون
حق استخدام وإضافات مشترٌات أصول ثابتة 

  األصول

2019 4242 2019 4242 2019 4242 2019 4242   

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
 شركات شقٌقة:         

 )*( اوف شور – شركة إي تً اس لٌمتد  39,438,8:9  2,142,350,962 8,788,348 7,947,876,556 33,636,432 172,885,281 97,799,546: 2,248,578,466

 )*(اوف شور  –شركة اس تً اس   - - - 5,416,368,141 363,492,758 141,270,536 54:,4,885 2,663,832

 الجامعة السورٌة الخاصة  - - 222,;75,:3 12,606,700 39,455,222 20,256,407 838,722,: 8,250,000

 شركة التملٌك المحدودة المسإولٌة  - - 69:,92 4,016,955 - - - 1,339,000

 شركة المدٌنة المساهمة المغفلة  74,282,736 74,282,736 6,829,384 - - - ;47,394,27 43,877,736

 شركة شام المساهمة القابضة  - - - - 6,529:: 3,530,763 - -

 شركة صروح المساهمة المغفلة  2,100,000,000 2,738,991,281 - - - - - 2,100,000,000

 شركة صندوق المشرق االستثماري  - - 2,622;2,: 4,587,300 35;,:64,98 10,571,107 88,722  -
 شركة نٌنار المحدودة المسإولٌة  - - 57:,89,682 182,897,795 984,:78,68 59,238,118 89;,57,2:3 40,362,789

 مإسسة إٌهاب مخلوف للنقل والتسوٌق السٌاحً  - - 857,378,697 1,828,583,532 - -  - 273,720,760

4,718,792,583  ;69,39:,3:4  407,752,212 492,25;,94: 15,396,936,979 962,6;2,:67 4,955,624,979 4,3;3,6;;,645   
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 االرتباطات وااللتزامات الطارئة .62
 

 رتباطات الرأسمالٌةاال
 

 20.20كانون األول  31 كما فً جوهرٌة وجد لدى الشركة أي ارتباطات رأسمالٌةٌال 
 

 المطالبات القانونٌة
 

الدولٌة عدة دعاوى ضد الشركة أمام محكمة القضاء اإلداري بخصوص تمرٌر المكالمات  أقامت الشركة السورٌة لالتصاالت -
غٌر المشروعة وفوات العائدات الناجمة عنها، ترى إدارة الشركة ومستشارها القانونً أن الوضع القانونً للشركة فً هذه الدعاوى 

 .هو لصالح الشركة
 

باإلضافة إلى ما ورد أعاله، إن الشركة بسبب طبٌعة نشاطاتها هً طرٌف فً دعاوى قضائٌة متعددة، وإن إدارة الشركة بعد  -
مراجعة مع مستشارها لجمٌع هذه الدعاوى تعتقد بؤن إجمالً االلتزامات التً قد تترتب على الشركة من جراء هذه الدعاوى، فً ال

 ة.لن ٌكون لها تؤثٌر مادي على الوضع المالً للشرك حال الخسارة
 

              / 2أمام محكمة القضاء اإلداري / 2020لعام  2448دعوى قضائٌة ذات الرقم  والبرٌد التصاالتل الهٌئة الناظمةأقامت  -
إعادة والشركة طلب فٌه جانب الهٌئة  الهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالتبعد سلسلة من المفاوضات بٌن  ،2020أٌار  19 بتارٌخ

ترخٌص تشغٌل شبكة االتصاالت العمومٌة النقالة الصادر عن لً للجانب الحكومً من خالل تعدٌل البدل االبتدائاالقتصادي التوازن 
كانون  31شركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم كما فً تارٌخ ل الممنوح السورٌة الهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالت فً الجمهورٌة العربٌة

السورٌة لالتصاالت الممثلة برئٌس قضائٌة على شركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم وتسمٌة الشركة الحراسة التم فرض . 2014األول 
حزٌران  04الصادر عن محكمة القضاء اإلداري بتارٌخ  2/م/103لهذه المهمة بموجب القرار رقم  قضائٌاً  دارتها حارساً إمجلس 
 31 كما فًالموحدة حتى تارٌخ هذه البٌانات المالٌة والبرٌد.  التصاالتلالهٌئة الناظمة وذلك لحٌن البت بالنزاع القائم مع  2020

لى المعلومات المتاحة إبالنظر وذلك على البٌانات المالٌة هذا النزاع أثر تحدٌد ال ٌمكن ترى إدارة الشركة أنه  2020كانون األول 
شبكة االتصاالت النقالة التً تملكها وتدٌرها شركة سٌرٌتل موباٌل  نّ . إفً تارٌخ الموافقة على إصدار هذه البٌانات المالٌة الموحدة

ن إدارة رٌة العربٌة السورٌة، وبالتالً فإتٌلٌكوم بموجب الترخٌص الممنوح لها تعتبر من أحد المرافق العامة الحٌوٌة فً الجمهو
 الشركة تستبعد أي أثر على العملٌات التشغٌلٌة. 

 
 المطالبات الضرٌبٌة

سورٌة ناتجة عن فروق ضرٌبٌة تعود لسنة لٌرة  101,891,309بتسدٌد مبلغ  2011قامت الشركة خالل الربع الثانً من عام 
لٌرة سورٌة(. وقد قامت الشركة بتقدٌم  836,955,208والبالغة  2005عن عام  )إضافة إلى الضرٌبة المسددة سابقاً  2005

 كما وقامت االعتراضات الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضرٌبٌة والتً الزالت منظورة لدى وزارة المالٌة.
 سنوات سابقة.ل تعودعن فروق ضرٌبٌة عن الشركات التابعة  لٌرة سورٌة 11,988,763الشركة بتسدٌد مبلغ 

 2006لٌرة سورٌة ناتجة عن فروق ضرٌبٌة تعود لسنة  346,193,028بتسدٌد مبلغ  2012كما قامت الشركة خالل عام 
لٌرة سورٌة(. وقد قامت الشركة بتقدٌم االعتراضات  821,025,224والبالغة  2006)إضافة إلى الضرٌبة المسددة سابقا عن عام 

كما وقامت الشركة بتسدٌد مبلغ  الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضرٌبٌة والتً الزالت منظورة لدى وزارة المالٌة.
 .سنوات سابقةل تعودعن فروق ضرٌبٌة عن الشركات التابعة  لٌرة سورٌة 5,428,951

 

)إضافة  2007لٌرة سورٌة ناتجة عن فروق ضرٌبٌة تعود لسنة  90,506,092بتسدٌد مبلغ  2013كما قامت الشركة خالل عام 
لٌرة سورٌة(. وقد قامت الشركة بتقدٌم االعتراضات  1,031,610,484والبالغة  2007إلى الضرٌبة المسددة سابقا عن عام 

ن الضرٌبٌة والتً الزالت منظورة لدى وزارة المالٌة. كما قامت الشركة باسترداد مبلغ الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروق إلى اللجا
، كما قامت الشركة بتعدٌل 2002لٌرة سورٌة عن عام  94,020,750و مبلغ  2001لٌرة سورٌة عن عام  65,733,447

تخفٌض مخصص ضرٌبة الدخل بمبلغ  لىإ مما أدى 2012 العائدة لعام ة لبعض بنود المصارٌف واإلٌراداتالمعالجة الضرٌبٌ
لتصبح صافً الفروقات الضرٌبٌة الناتجة عن الموحد  الشامل لى بٌان الدخلإٌرة سورٌة وقد تم رد هذا المبلغ ل 137,378,572

 لٌرة سورٌة 448,006كما وقامت الشركة بتسدٌد مبلغ  لٌرة سورٌة. 206,178,671مبلغ  2013السنوات السابقة خالل العام 
 سنوات سابقةتعود لعن فروق ضرٌبٌة عن الشركات التابعة 

 2008لٌرة سورٌة ناتجة عن فروق ضرٌبٌة تعود لسنة  151,437,420بتسدٌد مبلغ  2014كما قامت الشركة خالل عام 
االعتراضات  لٌرة سورٌة(. وقد قامت الشركة بتقدٌم 993,981,926 والبالغة 2008عن عام  سددة سابقاً )إضافة إلى الضرٌبة الم

كما وقامت الشركة بتسدٌد مبلغ  الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضرٌبٌة والتً الزالت منظورة لدى وزارة المالٌة.
 .سنوات سابقةتعود لعن فروق ضرٌبٌة عن الشركات التابعة  لٌرة سورٌة 3,157,912
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 2009لٌرة سورٌة ناتجة عن فروق ضرٌبٌة تعود لسنة  120,518,677بتسدٌد مبلغ  2015كما قامت الشركة خالل عام 
لٌرة سورٌة(. وقد قامت الشركة بتقدٌم  1,147,488,579والبالغة  2009عن عام  )إضافة إلى الضرٌبة المسددة سابقاً 

كما وقامت  ورة لدى وزارة المالٌة.االعتراضات الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضرٌبٌة والتً الزالت منظ
وعلٌه ٌكون إجمالً  .سنوات سابقةتعود لعن فروق ضرٌبٌة عن الشركات التابعة  لٌرة سورٌة 1,613,601الشركة بتسدٌد مبلغ 

 .لٌرة سورٌة 122,132,278مبلغ  ناتجة عن سنوات سابقة المسدد كفروقات ضرٌبٌة 
 

)إضافة  2010لٌرة سورٌة ناتجة عن فروق ضرٌبٌة تعود لسنة  103,103,097بتسدٌد مبلغ  2016كما قامت الشركة خالل عام 
لٌرة سورٌة( وقد قامت الشركة بتقدٌم االعتراضات  1,477,435,022والبالغة  2010عن عام  إلى الضرٌبة المسددة سابقاً 

كما وقامت الشركة باسترداد  رة لدى وزارة المالٌة.الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضرٌبٌة والتً الزالت منظو
عن  لٌرة سورٌة 2,655,059 كما وقامت الشركة بتسدٌد مبلغ .2004و 2003لٌرة سورٌة عن األعوام  579,838,941مبلغ 

قامت الشركة بتعدٌل المعالجة الضرٌبٌة لبعض بنود المصارٌف  فروق ضرٌبٌة عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة. كما
ٌرة سورٌة وقد تم رد هذا ل116,662,921 بمبلغ إلى تخفٌض مخصص ضرٌبة الدخل ، مما أدى 2005واإلٌرادات العائدة لعام 

 مبلغ 2016خالل العام  لٌصبح صافً الفروقات الضرٌبٌة الناتجة عن السنوات السابقةالموحد  الشامل بٌان الدخل ىلإالمبلغ 
 لٌرة سورٌة. 590,743,706

 
عن فروق ضرٌبٌة عن الشركات التابعة تعود لسنوات لٌرة سورٌة  2,636,024 بتسدٌد مبلغ 2017كما قامت الشركة خالل عام 

 سابقة.
 

ضافة إ) 2011لعام عن فروق ضرٌبٌة تعود لٌرة سورٌة ناتجة  44,929,222بتسدٌد مبلغ  2018قامت الشركة خالل العام كما 
لٌرة سورٌة( وقد قامت الشركة بتقدٌم االعتراضات  1,540,051,864و البالغة  2011عن عام  لى الضرٌبة المسددة سابقاً إ

الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضرٌبٌة والتً الزالت منظورة لدى وزارة المالٌة. كما قامت الشركة خالل عام 
وقد قامت الشركة  2012لٌرة سورٌة ناتجة عن تكلٌف إضافً لألرباح الرأسمالٌة ٌعود لعام  4,287,218لغ بتسدٌد مب 2018

بتقدٌم االعتراضات الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضرٌبٌة والتً الزالت منظورة لدى وزارة المالٌة. وعلٌه ٌكون 
 لٌرة سورٌة. 49,216,440ات سابقة مبلغ إجمالً المسدد كفروقات ضرٌبٌة ناتجة عن سنو

 

 2012عن فروق ضرٌبٌة تعود لعام لٌرة سورٌة ناتجة  307,676,090بتسدٌد مبلغ  2019كما قامت الشركة خالل العام 
لٌرة سورٌة( وقد قامت الشركة بتقدٌم  1,593,187,009والبالغة  2012عن عام  اً المسددة سابقى الضرٌبة إلضافة إ)

زالت منظورة لدى وزارة المالٌة.االعتراضات الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضرٌبٌة والتً ال
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 سٌاسات وأهداف إدارة المخاطر المالٌة .63
 

سعر الفائدة،  كمخاطرتتمثل المخاطر الرئٌسٌة بمخاطر األعمال والمخاطر الناجمة عن األدوات المالٌة التً تحتفظ بها الشركة 
 مخاطر السٌولة، مخاطر العمالت، ومخاطر االئتمان. 

 

ون اآلخرون. إن الهدف الرئٌسً ذمم دائنة للموردٌن، وأرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة والدائن ؤلف المطلوبات المالٌة للشركة منتت
من هذه المطلوبات المالٌة هو إٌجاد مصادر لتموٌل أنشطة الشركة. تحتفظ الشركة بموجودات مالٌة متعددة كالذمم المدٌنة والنقد 

 والودائع لدى البنوك والتً تنتج مباشرة من عملٌات الشركة. 
 

 إلدارة كل مين هيذه المخياطرإدارة الشركة تراقب اإلدارة العلٌا للشركة إدارة المخاطر حٌث ٌتم مراجعة واعتماد السٌاسات من قبل 
 :كما هو ملخص أدناه

 

 األعمالمخاطر   63.3 
 

 ، إن بعض هذهخاصةعلى قطاع االتصاالت بصفة و قطاع األعمال بصفة عامة من عدة عوامل قد تإثر على األعمالتنشؤ مخاطر 
دارة إتقوم  .خطار قد ٌنتج عن الظروف السٌاسٌة واالقتصادٌة المحٌطة والتً قد تإثر سلباً على عملٌات الشركة ونتائج أعمالهااأل

عمال والمركز ثرها على نتائج األأمكان من جراءات المناسبة للتقلٌل قدر اإلتلك المخاطر بشكل مستمر وتتخذ اإلالشركة بتقٌٌم 
 المالً للشركة. 

 

 مخاطر سعر الفائدة  63.4
 

 .األدوات المالٌة فً بٌان المركز المالً الموحد غٌر خاضعة لمخاطر سعر الفائدة جمٌعإن 
 
 

 مخاطر العمالت األجنبٌة   63.5

 األجنبٌة. مخاطر العمالت األجنبٌة تتمثل بتذبذب قٌمة أداة مالٌة بسبب التغٌرات فً أسعار صرف العمالت
 

وٌوضح أثر التغٌرات على  2020األول  كانون 31ى العمالت الرئٌسٌة التً تحمل مخاطر للشركة كما فً إلٌر الجدول التالً ٌش
ً حال حدوث تغٌر معقول فً أسعار العمالت األجنبٌة مقابل اللٌرة السورٌة مع بقاء بقٌة المتغٌرات ثابتة. ٌمثل الربح قبل الضرٌبة ف

 السالب فً الجدول أدناه صافً االنخفاض المتوقع فً بٌان الدخل بٌنما ٌمثل المبلغ الموجب صافً االرتفاع المتوقع.المبلغ 
 

 العملة اثر الزٌادة فً سعر الصرف  األثر على الربح قبل الضرٌبة

2019 2042 %  

 ألف لٌرة سورٌة ألف لٌرة سورٌة
 

 

 دوالر 5 (7;524,2) 710,792
 ٌورو 5 (:9,62) 36,328

    
 
 
 
 

    

 العملة اثر النقصان فً سعر الصرف  األثر على الربح قبل الضرٌبة

   2019  2042 %  

 ألف لٌرة سورٌة ألف لٌرة سورٌة
 

 

 دوالر (5) 7;524,2 (710,792)
 ٌورو (5)  :9,62 (36,328)
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 مخاطر االئتمان   63.6  
ٌتم فرض سٌطرة ورقابة صارمة ومستمرة على كل من  .ق واسع بٌن مختلف قطاعات العمالءإن الذمم المدٌنة منتشرة على نطا

"األدوات المالٌة"  9المبسطة من معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم بتطبٌق الطرٌقة  قامت الشركة فترة االئتمان وحدود االئتمان.
تستند إلى الخبرة التارٌخٌة للخسارة االئتمانٌة  بناًء على مصفوفة .الذمم المدٌنة أعمارالخسائر االئتمانٌة المتوقعة على كامل حساب ل

 .والبٌئة االقتصادٌةمع األخذ بعٌن االعتبار العوامل المستقبلٌة الخاصة بالمدٌنٌن 

بتنفٌذ كامل إٌراداتها نقداً أو عن طرٌق االئتمان. تمنح  تحتفظ الشركة بحساباتها وودائعها المصرفٌة لدى مإسسات مالٌة رائدة وتقوم
 عماله.الشركة االئتمان للموزعٌن وشركات التجوال فقط. تتعامل الشركة مع موزع رئٌسً تم اختٌاره بعد إجراء تقٌٌم شامل لسمعة أ

 

 مخاطر السٌولة   63.7

 :حسب توارٌخ االستحقاق التعاقدٌة كما ٌلً غٌر المخصومة ٌبٌن الجدول التالً مطلوبات الشركة

  أكثر من سنة  المجموع
 شهور إلى 5من 
 شهر 34 

 2042  شهور 5أقل من  

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

         

 ومخصصات متنوعة  مطالبات محتملة وأخرىمخصص   -  -  762,;52,584,43  762,;52,584,43

 أرصدة دائنة أخرى  65;,556,428  785,;82,28:,;4  -  6,498,728;52,3

 التزامات عقود اإلٌجار  8,337::,4,746  :76,;927,44  7,282,284,583  246,:2,39;4,:

 ضرٌبة الدخل مخصص  -  5;;,336,794,:3  -  5;;,336,794,:3

 لى الشركة السورٌة لالتصاالتإالمستحق   646,552,;:5  :3,4:7,84  -  :7;,;2,92;5

 ٌراداتالحكومة السورٌة عن تقاسم اإل لىإالمستحق   33,526;,7;6,6  -  -  33,526;,7;6,6

 المستحق للهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالت   494,:32,26;  -  -  494,:32,26;

 ذمم دائنة  ;78,:;:,34,242  -  -  ;78,:;:,34,242

 المجموع  42,897,597,755  8:3,379,954,:6  23;,57,644,4:3  37,388:,:326,99

 
 
 
 

  أكثر من سنة  المجموع
 شهور إلى 3من 
 شهر 12 

 2019  شهور 3أقل من  

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

         

مطالبات محتملة وأخرى ومخصصات متنوعة مخصص   -  -  14,982,550,798  14,982,550,798  

 أرصدة دائنة أخرى  3,493,256,548  13,296,317,921  -  16,789,574,469

 التزامات عقود اإلٌجار  2,817,263,662  1,054,391,733  5,258,336,432  9,129,991,827

 مخصص ضرٌبة الدخل  -  12,584,499,401  -  12,584,499,401

لى الشركة السورٌة لالتصاالتإالمستحق   69,441,721  1,285,628  -  70,727,349  

اإلٌراداتلى الحكومة السورٌة عن تقاسم إالمستحق   1,934,005,283   -  -  1,934,005,283  

 المستحق للهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالت   541,359,969  -  -  541,359,969

 ذمم دائنة  6,186,960,701  -  -  6,186,960,701

 المجموع  15,042,287,884  26,936,494,683  20,240,887,230  62,219,669,797

 



 العامة  مغفلةالمساهمة السٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم شركة 

 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
 2020األول  كانون 31

 

 وتقرأ معها تشكل جزءاً من هذه البٌانات المالٌة الموحدة 43إلى  1إن اإلٌضاحات المرفقة من 

50 

 

 

 إدارة رأس المال   63.8

المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل ٌدعم نشاط الشركة التؤكد من فً  ٌتمثل الهدف الرئٌسً فٌما ٌتعلق بإدارة رأسمال الشركة
 وٌعظم حقوق المساهمٌن.

 تغٌرات ظروف العمل. فً حال تقوم الشركة بإدارة هٌكلة رأس المال وإجراء التعدٌالت الالزمة 

تصاالت الممثلة تم فرض الحراسة القضائٌة على شركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم وتسمٌة الشركة السورٌة لال 2020فً حزٌران 
 04الصادر عن محكمة القضاء اإلداري بتارٌخ  2/م/103لهذه المهمة بموجب القرار رقم  قضائٌاً  برئٌس مجلس أدارتها حارساً 

وذلك لحٌن البت بالنزاع القائم مع الهٌئة الناظمة لالتصاالت والبرٌد حول إعادة التوازن لبدل الترخٌص الممنوح  2020حزٌران 
 سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم. وبذلك أصبح الحارس القضائً هو المسإول عن إدارة وتسٌٌر أمور الشركة.لشركة 

فروق تقٌٌم القطع و تتكون حقوق الملكٌة من رأس المال المدفوع وعالوة اإلصدار واإلحتٌاطً اإلجباري واإلحتٌاطً اإلختٌاري
لٌرة سورٌة كما فً   269,043,982,410  وبلغ مجموعها  ،ة التحوطواحتٌاطً إعادة تقٌٌم أدا واألرباح المدورة محققةالغٌر 
 لٌرة سورٌة(. 172,837,829,791 بلغ مجموعها 2019كانون األول  31كما فً ) 2020كانون األول  31

 

 الناتجة عن األنشطة التموٌلٌة اإللتزاماتالتغٌرات فً    63.9

 
   كانون األول 53

 2020 
 
 

 وائد ف  مدفوعات  
 
 

  إٌجارات جدٌدة
فروقات أسعار 

 صرف
  متحصالت نقدٌة  توزٌعات أرباح 

كانون الثانً  3
4220 

  

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

                 

-  -  -  -  -  -  -  -  
قروض قصٌرة 

 األجل

3,475,697,87:  (35,:54,774,932)  -  -  -  36,292,222,222  -  3,238,24:,58:  
  توزٌعات ارباح

  مدفوعةغٌر 

6,6;;,353,4:3  (7,;:2,838,924)  6::,:;3,426  5,796,776,254  -  -  -  8,638,524,969  
عقود التزامات 

 اإلٌجار

 المجموع  9,654,553,337  -  36,292,222,222  -  5,796,776,254  3,426;:,::6  (634,;35,38:,;3)  ;5;,7,974,828

 
 

 

 

  

 كانون األول 31
 وائد ف  مدفوعات   2019

 
  إٌجارات جدٌدة 

فروقات أسعار 
  متحصالت نقدٌة  توزٌعات أرباح  صرف

كانون الثانً  1
2019 

  

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

                 

-  (9,289,393,027)  -  -  1,749,393,027  -  7,540,000,000  -  
قروض قصٌرة 

 األجل

1,016,028,368  (19,210,541,767)  -  -  -  19,430,000,000  -  796,570,135  
 رباحأتوزٌعات 

 مدفوعة غٌر

6,416,302,747  (4,512,190,201)  470,575,758  5,456,569,027  -  -  -  5,001,348,163  
 عقود التزامات
 اإلٌجار

 المجموع  5,797,918,298  7,540,000,000  19,430,000,000  1,749,393,027  5,456,569,027  470,575,758  (33,012,124,995)  7,432,331,115

 

 



  العامة مغفلةالمساهمة السٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم شركة 

  ات حول البٌانات المالٌة الموحدةإٌضاح
 2020األول  كانون 31

 

 وتقرأ معها المالٌة الموحدةتشكل جزءاً من هذه البٌانات  43إلى  1إن اإلٌضاحات المرفقة من 

51 

 

 
 القٌم العادلة لألدوات المالٌة .64

 

 تتكون األدوات المالٌة من موجودات مالٌة ومطلوبات مالٌة.
 

 ،الشركة السورٌة لالتصاالتلى إالمستحق  ،أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة، المالٌة للشركة من ذمم دائنةتتؤلف المطلوبات 
 .اإلٌجارعقود  التزاماتو المستحق إلى الحكومة السورٌة

 

 الذمم المدٌنة والنقد والودائع لدى البنوك والتً تنتج مباشرة من عملٌات الشركة. كتحتفظ الشركة بموجودات مالٌة متعددة 

 .المسجلةإن القٌم العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة ال تختلف جوهرٌاً عن قٌمها 

 
 (COVID-19انتشار فٌروس كورونا المستجد ) آثار .65

 

، كان 2020 كانون األول 31 فًكما  الموحدة البٌانات المالٌةإعداد (، بتارٌخ COVID-19إن استمرار تفشً فٌروس كورونا )
 له أثر على االقتصاد العالمً وتسبب فً حدوث اضطراب كبٌر فً األسواق العالمٌة. 

 
تفشً هذا الوباء كان له أثر محدود على األنشطة التشغٌلٌة للشركة وذلك بعد جملة من اإلجراءات التً اتخذتها إدارة الشركة  نّ إ

تاحت إتمام عمل العاملٌن ، والتً أكة المعلوماتٌة التً تمتلكها وتدٌرها الشركةللحد من اآلثار السلبٌة لتفشً الوباء اعتمادا على شب
د بانخفاض طفٌف ٌرافً الشركة من المنزل واستمرار األنشطة التشغٌلٌة والبٌعٌة فً السوق بكفاءة عالٌة وبؤثر محدود على اإل

شركة كان لها أثر محدود من خالل بعض المصارٌف اإلجراءات االحترازٌة التً قامت بها ال إنّ . 2020ٌرادات شهر نٌسان بإ
   عتٌادٌة إلجراءات التعقٌم والسالمة المهنٌة.االالتشغٌلٌة غٌر 

 
 جملة من عتمد علىٌغٌر مإكد و هو تفشً الوباء تؤثٌر ىن مد، ترى إدارة الشركة أالموحدةعداد هذه البٌانات المالٌة الغاٌة إ

بشكل تغٌرات المرحلٌة مالشركة تقوم بمتابعة الإدارة حٌث أن  ،التطورات المستقبلٌة التً ال ٌمكن التنبإ بها بدقة فً الوقت الراهن
 بشكل فوري. المناسبةوالتدابٌر تخاذ اإلجراءات الٌومً وذلك 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


