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المساھمة المغفلة العامةسیریتل موبایل تیلیكومشركة 

الموحدة المرحلیة المختصرةالبیانات المالیــة

)مدققــة(غیــر 2017آذار 31
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المساھمة المغفلة العامةسیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
الموحد المرحليالدخل بیان 

2017آذار 31المنتھیة في لثالثة أشھر ل

من ھذه البیانات المالیة الموحدة34إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من  المختصرة وتقرأ معھاالمرحلیةتشكل جزءاً
2

آذار31للثالثة أشھر المنتھیة في 
2016 2017

(غیر مدققة) (غیر مدققة)
سوریةلیرة  لیرة سوریة إیضاح

26,285,288,816 36,975,034,114 4 في اإلیراداتاص
)7,716,982,505( )10,902,748,415( 5 من اإلیراداتحصة الحكومة السوریة

)257,154,430( )545,137,421( 6
لقطاع األجور والمساھمات السنویة للھیئة الناظمة

االتصاالت
18,311,151,881 25,527,148,278 حصة سیریتل من اإلیرادات 

)545,225,594( )643,451,450( 7
الربط البیني الصادر مع الشركة مصاریف 

لالتصاالتالسوریة
)5,978,052,549( )9,992,088,122( 8 مصاریف مباشرة أخرى

)6,523,278,143( )10,635,539,572( مصاریف التشغیل
11,787,873,738 14,891,608,706 مجمل الربح

)710,121,201( )959,193,593( مصاریف البیع والتسویق 
)3,384,603,368( )4,711,423,809( 9 المصاریف اإلداریة
)419,807,008( )710,511,188( 14 استھالكات 

68,073,233 103,659,593 مصاریف وإیرادات أخرى بالصافي
7,341,415,394 8,614,139,709 ربح التشغیل

102,309,629 65,401,041 فروق القطع المحققة 
1,514,746,083 )31,945,797( 01 فروق تقییم القطع غیر المحققة

54,428,678 2,537,028 إیرادات الفوائد
9,012,899,784 8,650,131,981 الربح قبل الضریبة

)1,217,345,603( )1,415,921,256( 11 مصروف ضریبة الدخل عن الفترة الحالیة
- )2,636,024( 11 ضریبة الدخل عن سنوات سابقةمصروف
)1,217,345,603( )1,418,557,280( ضریبة الدخل

7,795,554,181 7,231,574,701 صافي ربح الفترة

العائد الى:
7,795,549,597 7,231,565,439 مساھمي الشركة

4,584 9,262 الحصة غیر المسیطرة
7,795,554,181 7,231,574,701

232.70 215.87 12
النصیب األساسي للسھم من صافي ربح الفترة

العائد الى مساھمي الشركة

187.49 216.82 12

النصیب األساسي للسھم من صافي ربح الفترة
مساھمي الشركة بعد استبعاد فروق العائد الى

تقییم القطع غیر المحققة



المساھمة المغفلة العامةسیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
الموحد المرحليالدخل الشـاملبیان

2017آذار 31أشھر المنتھیة في لثالثةل

من ھذه البیانات المالیة الموحدة34إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من  المختصرة وتقرأ معھاالمرحلیةتشكل جزءاً
3

آذار31للثالثة أشھر المنتھیة في 
2016 2017

(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة إیضاح

7,795,554,181 7,231,574,701 صافي ربح الفترة
األخرىمكونات الدخل الشامل 

1,180,210,178 - 13 صافي التغیرات في تحوط التدفق النقدي

8,975,764,359 7,231,574,701 اجمالي الدخل الشامل للفترة

العائد الى:
8,975,759,775 7,231,565,439 مساھمي الشركة

4,584 9,262 الحصة غیر المسیطرة
8,975,764,359 7,231,574,701
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المساھمة المغفلة العامةسیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المرحلي 

2017آذار 31أشھر المنتھیة في ثالثةلل

من ھذه البیانات المالیة الموحدةتش34إلى1إن اإلیضاحات المرفقة من  المختصرة وتقرأ معھاالمرحلیةكل جزءاً
5

العائد إلى مساھمي الشركة

رأس المال 
عالوة اإلصدارالمدفوع

االحتیاطي 
اإلجباري

االحتیاطي 
االختیاري

فروق تقییم القطع 
محققةالغیر 

احتیاطي اعادة تقییم 
األرباح المدورة *أدوات التحوط

مجموع حقوق الملكیة 
لمساھمي الشركةالعائدة 

الحصة 
غیر 

المسیطرة
مجموع حقوق 

الملكیة

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریةلیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
لیرة 

لیرة سوریةسوریة
(غیر مدققة)

2017

54,543,206,74365,952,457,497289,18865,952,746,685-20173,350,000,0002,490,693,793837,500,0001,675,000,0003,056,056,961كانون الثاني1الرصید في 

7,263,511,2367,231,565,4399,2627,231,574,701-)31,945,797(----صافي ربح الفترة

----------)13مكونات الدخل الشامل األخرى (إیضاح 
7,263,511,2367,231,565,4399,2627,231,574,701-)31,945,797(----للفترةاجمالي الدخل الشامل

(7,705,000,000)-(7,705,000,000)(7,705,000,000)------)23األرباح الموزعة (ایضاح 
54,101,717,97965,479,022,936298,45065,479,321,386-20173,350,000,0002,490,693,793837,500,0001,675,000,0003,024,111,164آذار31رصید في ال

( (غیر مدققة

2016
20163,350,000,0002,490,693,793837,500,0001,675,000,0002,640,533,7225,552,162,12939,681,615,26856,227,504,912264,66756,227,769,579كانون الثاني1الرصید في 

6,280,803,5147,795,549,5974,5847,795,554,181-1,514,746,083----الفترةصافي ربح 

1,180,210,178-1,180,210,178-1,180,210,178-----)13مكونات الدخل الشامل األخرى (إیضاح 

1,514,746,0831,180,210,1786,280,803,5148,975,759,7754,5848,975,764,359----للفترةاجمالي الدخل الشامل

(4,020,000,000)-(4,020,000,000)(4,020,000,000)------)32األرباح الموزعة (ایضاح 

20163,350,000,0002,490,693,793837,500,0001,675,000,0004,155,279,8056,732,372,30741,942,418,78261,183,264,687269,25161,183,533,938آذار31الرصید في 

صاالت حول تاریخ أمر المباشرة، وذلك لمواجھة الخالف مع الشركة السوریة لالت2005لیرة سوریة تم حجزه بناء على قرار الھیئة العامة خالل عام 986,818,238* یتضمن الرصید االفتتاحي لألرباح المدورة مبلغ 
على قرار الھیئة العامة للمساھمین بتاریخ نھ تم االتفاق على حل ودي لھذا الخالف، حیث أو .2016حزیران 19فقد تم تحریر ھذا المبلغ بناًء
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آذار31للثالثة أشھر المنتھیة في 
20172016

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیة من 
8,650,131,9819,012,899,784الربح قبل الضریبة

تعدیالت للبنود التالیة:
155,099,534,3433,114,477,466و14تھالكات واطفاءات سا

)43,720,971()42,010,315(موجودات ثابتة بیعأرباح ناجمة عن
9358,839,296414,942,415تحصیلھافي مصروف مخصص الدیون المشكوك 

30,214,114)156,237(9مخصص قطع غیار بطیئة الحركةمصروف(استرداد)
)54,428,678()2,537,028(إیرادات الفوائد 

14,063,802,04012,474,384,130الربح التشغیلي قبل تغیرات رأس المال العامل

)1,191,345,323(1,142,187,263ذمم مدینة
)297,676,934()77,768,909(مخزون

)4,969,099,093()3,240,310,286(أرصدة مدینة أخرى
147,834,903-لحكومة السوریة عن تقاسم اإلیرادات لدفعات مقدمة 

)670,700,700()1,424,407,662(دفعات مقدمة للھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت 
298,995,369443,706,131ذمم دائنة
23,886,940)16,357,060(لشركة السوریة لالتصاالت الى االمستحق 
)3,664,524,993()1,230,389,296(لحكومة السوریة عن تقاسم اإلیرادات الى االمستحق 

33,587,494)317,894,713(المستحق للھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت
)854,615,813()288,664,620(أخرىأرصدة دائنة 

22,249,278)42,355,433(اإلیرادات المؤجلة 
صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة قبل

8,866,836,6931,497,686,020المدفوعةضریبة الدخل

)4,399,593()2,931,508(11ضریبة الدخل المدفوعة
8,863,905,1851,493,286,427النقدیة من األنشطة التشغیلیةصافي التدفقات 
األنشطة االستثماریةالمستخدمة في التدفقات النقدیة

)5,320,501,979()9,823,596,279(14إضافات على الموجودات الثابتة
)132,202,700()3,757,358,115(15إضافات على الموجودات المعنویة

65,739,46946,626,969متحصالت من بیع موجودات ثابتة 
5,607,778,4712,714,967,514ثابتة قید التثبیتمعنویة وصافي حركة موجودات

التغیر في ودائع لدى البنوك استحقاقھا األصلي أكثر من ثالثة 
)5,240,417,749(7,749,135,610أشھر

136,465,282111,171,156فوائد مقبوضة
)7,820,356,789()21,835,562(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة

التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة
)3,744,605,690()7,258,491,210(توزیعات أرباح مدفوعة

)3,744,605,690()7,258,491,210(ةییلتموصافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة ال

)1,910,622,368(-17تأثیر تغیرات أسعار الصرف على الودائع والتأمینات
1,180,210,178-13صافي تأثیر التغیرات في أدوات تحوط التدفق النقدي

)10,802,088,242(1,583,578,413في النقد وما في حكمھ)النقص(الزیادةصافي

11,261,030,45321,275,041,549النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
2212,844,608,86610,472,953,307النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة
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معلومات عامة.1
یس مصر على تأس–تیلیكوم القابضة  ش.م.م االتفاق بین شركة دریكس تكنولوجیز اس اي وشركة اوراسكوم 2000تم خالل العام 

قد االستثمار وبعد توقیع ع.)المساھمة المغفلة العامةسیریتل موبایل تیلیكوم شركة (ةالشركة المشغلة لمشروع الھاتف الخلوي في سوری
تیلیكوم القابضة ش. م. اوراسكوم بین شركتي دریكس تكنولوجیز اس اي و2001شباط 12بتاریخ BOTتحویل) -تشغیل-(بناء

سیریتل شركةتم تأسیس GSMلالتصاالت من جھة أخرى بھدف بناء شبكة اتصاالت خلویة الشركة السوریة مصر من جھة و–م 
(ویشار إلیھا فیما بعد "الشركة"). المساھمة المغفلة العامةموبایل تیلیكوم

والثانیة مرحلة المشروع الدائم. ھذا وقد قامت الشركة خالل مرحلة ،التجریبيقد مرت الشركة بمرحلتیــن: األولى مرحلة المشروع ل
أي تكلفة. ولقد لالتصاالتالشركة السوریةالمشروع التجریبي ببناء وتشغیل شبكة اتصاالت خلویة على نفقتھا الخاصة وبدون تحمل 

االت حتى نھایة مرحلة المشروع التجریبي. كما تم لالتصالشركة السوریة من نصیب اإلیرادات تم االتفاق على أن تكون جمیع 
بدایة مرحلة المشروع الدائم. في ھو تاریخ 2001شباط 14ھو تاریخ نھایة مرحلة المشروع التجریبي و2001شباط 13اعتبار

األخیر من عام ولقد تم استكمال إجراءات تسجیل الشركة خالل الربع .2002حزیران 29حین تم استالم امر المباشرة بتاریخ 
الجمھوریة العربیة السوریة.–داریا –) ومركزھا الرئیسي ریف دمشق 5141وسجلت كشركة مساھمة ُمغفلة تحت رقم (2001

كافة الدارات اإللكترونیة والقیام بصدیر أجھزة االتصاالت والرقائق وغایة الشركة ھي مشاریع الخدمات الخلویة، وتسویق واستیراد وت
والخدمات المتعلقة بھا والمساھمة والمشاركة في مشاریع مماثلة، والحصول على أیة حقوق أو امتیازات أو تراخیص لتحقیق النشاطات 

تبدأ من تاریخ  .2001تشرین الثاني 18غایات الشركة وذلك طبقا ألحكام قانون التجارة السوري. إن مدة الشركة غیر محددًة

بین الشركة السوریة لالتصاالت BOT) تحویل-تشغیل-بناءتوقیع على اتفاق انھاء عقد الـ (تم ال2014تشرین األول 30بتاریخ 
وشركة سیریتل موبایل تیلیكوم المساھمة المغفلة العامة وتمت المصادقة على اتفاق اإلنھاء من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 

. 2014كانون األول 31بتاریخ 20730/1

تم بدء العمل بالرخصة الممنوحة لشركة سیریتل موبایل تیلیكوم المساھمة المغفلة العامة الصادرة عن 2015الثاني كانون 1بتاریخ 
من تاریخ  ولغایة 2015كانون الثاني 1الھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت (ممثلة عن الحكومة السوریة). یسري ھذا الترخیص ابتداًء

االتصاالت للشركة إنشاء وتركیب وتملك وتشغیل وإدارة وتقاضي عائدات وتقدیم الخدمات . یتیح ترخیص2034كانون األول 31
باستخدام  حصریاً لوثیقة الترخیص، كما یتیح ترخیص الترددات للشركة حقاً المرخصة على شبكة االتصاالت العمومیة النقالة وفقاً

قالة الخاصة بھا، وتقدیم الخدمات ذات الصلة علیھا.الحزم الترددیة الرادیویة المخصصة لتشغیل شبكة االتصاالت الن

ألحكام ترخیص تشغیل شبكة االتصاالت العمومیة النقالة الصادر عن الھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت في الجمھوریة العربیة  وفقاً
السوریة قام المرخص لھ شركة سیریتل موبایل تیلیكوم المساھمة المغفلة العامة بتسدید بدل الترخیص االبتدائي البالغ 

ا ستسدد للحكومة السوریة عن طریق الھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت، طیلة مدة الترخیص لیرة سوریة كم25,000,000,000
قابلة للتجدید، المبالغ المستحقة من تقاسم االیرادات على النحو التالي: 20البالغة  عاماً

50% األولىالسنة
30% الثالثةالسنة الثانیة و
20% السنوات الباقیة

بتاریخمن قبل مجلس إدارة الشركة2017آذار 31تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة كما في 
.2017تموز12
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة.2
أسس اإلعداد2.1

لمعیار المحاسبة الدولي 2017آذار 31المنتھیة في أشھرالثالثةالمختصرة لفترة المرحلیةتم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقاً
) الخاص بالتقاریر المالیة المرحلیة.34رقم (

ت التابعة والشركاعملة التشغیل للشركةإن اللیرة السوریة ھي عملة إظھار البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة والتي تمثل 
لھا.

اإلیضاحات المطلوبة إلعداد البیانات المالیة السنویة ة ال تحتوي على كافة المعلومات وإن البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصر
لمعاو . كما أن نتائج األعمال 2016كانون األول 31یجب أن تقرأ مع البیانات السنویة للشركة كما في ییر التقاریر المالیة الدولیة، وفقاً

على نتائج األعمال المتوقعة للسنة المنتھیة في 2017آذار 31أشھر المنتھیة في للثالثة دقیقاَ كانون 31ال تمثل بالضرورة مؤشراً
.2017األول

بعد األخذ بعین االعتبار أحدث مؤشر رسمي ألسعار المستھلك والمؤشرات النوعیة األخرى، ال یعتبر االقتصاد الذي تعمل بھ الشركة 
اقتصادا ذا تضخم مرتفع.

س التوحیداأس2.2
تم توحید البیانات یعلى البیانات المالیة للشركة والشركات التابعة لھا المبینة أدناه. المرحلیة المختصرة تشتمل البیانات المالیة الموحدة

بیانات المالیة یتم إعداد الالمالیة للشركات التابعة اعتبارا من تاریخ بدایة السیطرة، وتستمر عملیة التوحید لحین انتھاء ھذه السیطرة.
اإلیراداتوالعملیات وتلغى بالكامل جمیع األرصدة . اعتماد السیاسات المحاسبیة نفسھابللشركةللشركات التابعة لنفس الفترة المالیة 

والمصاریف واألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بین الشركات عند التوحید.

ل غیر مباشرة، من قببطریقة مباشرة أوكة، وجزء من األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات غیر المملمسیطرة الالحصة غیر تمثل 
وضمن حقوق ةالمرحلیةالموحدالشامل الدخلبیانات الدخل وحقوق مساھمي الشركة األم فينوتظھر بشكل منفصل عالشركة
. المرحليالموحدبیان المركز الماليفي الملكیة

التابعة التالیة:والشركات لشركة لالمالیة البیاناتالمرحلیة المختصرة الموحدة المالیةالبیاناتتشمل 

حصة المساھمة
المباشرة وغیر المباشرة

آذار31كما في 
20172016األنشطةبلد التأسیساإلسم

سیریتل للخدمات واالستشارات المساھمة 
سوریةالخاصةالمغفلة

األعمال التجاریة 
والصناعیة

واالستشاریة والخدمیة
99%99%

سوریةالمحدودة المسؤولیةسیریتل مانجمنت
األعمال التجاریة 

والصناعیة
واالستشاریة والخدمیة

100%100%
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة).2

المحاسبیة الھامةالسیاسات 2.3

ا ھإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة متماثلة مع السیاسات المحاسبیة التي تم اتباع
فیما عدا تبني المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر التي ،2016كانون األول 31في إعداد البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

من أصب لم تقم الشركة بالتطبیق المبكر أليِّ من المعاییر، التفسیرات أو التعدیالت التي صدرت . 2017كانون الثاني 1حت نافذة ابتداًء
ولم تكن نافذة بعد.

إال أنھ ال ، 2017مبینة أدناه. على الرغم من أن ھذه التعدیالت ُتطبق للمرة األولى في ھذه التعدیالت على المعاییرطبیعة وأثر إن 
المرحلیة المختصرة للشركة. الموحدةیوجد لھا أثر جوھري على البیانات المالیة
إن طبیعة وأثر ھذه التعدیالت ھي كالتالي:

مبادرة اإلفصاح-بیان التدفقات النقدیة 7تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -

تتطلب ھذه التعدیالت من المنشآت أن تقوم باإلفصاح عن التغیرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمویلیة، بما فیھا التغیرات 
الناتجة عن التدفقات النقدیة والتغیرات غیر النقدیة (كاألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغیرات في أسعار الصرف). إن التطبیق 

عدیل ال یتطلب من المنشآت عرض معلومات مقارنة مع الفترات السابقة. إن الشركة غیر ملزمة بتقدیم إیضاحات المبدئي لھذا الت
ةإضافیة في بیاناتھا المالیة المرحلیة المختصرة، إال أنھا ستقوم باإلفصاح عن أیة معلومات إضافیة في بیاناتھا المالیة للسنة المنتھی

. 2017كانون األول 31في 

االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة للخسائر غیر المحققة-ضرائب الدخل 12الت على معیار المحاسبة الدولي رقم تعدی-

،عتبار فیما إذا كان القانون الضریبي یحد من مصادر الربح الخاضع للضریبةتأخذ بعین االبأن المنشأة یجب أن التعدیالت توضح 
على ذلك، فإن التعدیالقتطاعالمؤقتة القابلة لالالضریبیةلفروقاتااستردادات منمما قد یؤدي الى حدوث اقتطاعات  ت . عالوًة

تضمن فیھا الربح یشرح الحاالت التيتاألرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة وحدیدحول كیفیة قیام المنشاة بتتوجیھاتتوفر 
الدفتریة.بعض الموجودات بأكثر من قیمتھالاًاستردادالخاضع للضریبة 

التعدیالت بأثر رجعي. ولكن عند التطبیق األولي لھذه التعدیالت، فإن التغییر على الرصید ھذهتطبیقالمنشآتیتوجب على 
آخر من (أو في مكونحتجزةالرصید االفتتاحي لألرباح المفي فترة مقارنة یتم االعتراف بھ دماالفتتاحي لحقوق الملكیة ألق

ة، كما ھو مناسب)، بدون توزیع التغییر بین الرصید االفتتاحي لألرباح المحتجزة والمكونات األخرى لحقوق مكونات حقوق الملكی
لموحدةاالمالیة بیانات. لیس لھذا التعدیل أي أثر على الذلكفصاح عن یجب علیھا اإلتطبق ھذا اإلعفاءالملكیة. المنشآت التي 

.المرحلیة المختصرة للشركة

):2016–2014(دورة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة التحسینات السنویة -

اإلفصاح عن المنافع في المنشآت األخرى: توضیح نطاق متطلبات -12تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
12اإلفصاح في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

حتى 10، عدا تلك المدرجة في الفقرات من 12توضح التعدیالت أن متطلبات اإلفصاح في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
، تُطبق على حصة المنشأة في شركة تابعة، مشروع مشترك أو شركة زمیلة (أو جزء من حصتھا في مشروع مشترك أو 16

لھذا التعدیل أي لیسضمن مجموعة استبعاد والتي یتم تصنیفھا) كمحتفظ بھا للبیع. شركة زمیلة) والتي یتم تصنیفھا (أو المدرجة 
.المرحلیة المختصرة للشركةالموحدةالمالیة بیاناتأثر على ال



المساھمة المغفلة العامةسیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة

2017آذار 31

10

السیاسات المحاسبیة (تتمة)أسس اإلعداد و.2
أھـم االجتھادات والـتقـدیـرات الـمحـاسـبـیـة2.4

إلیرادات ایتطلب من إدارة الشركة القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیمة المرحلیة المختصرةإن إعداد البیانات المالیة الموحدة 
وكذلك االلتزاماتالمرحلیة المختصرة، والموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات المرفقة في البیانات المالیة الموحدة والمصاریف

ھا. إن عدم التأكد المتضمن في اجتھادات وتقدیرات اإلدارة قد یؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات الطارئة المفصح عن
في المستقبل.المرحلیة المختصرة والمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة الموحدة 

:فیما یلي أھم ھذه التقدیرات

مبدأ االستمراریة
قدرة الشركة على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى الرغم من حالة عدم قامت إدارة الشركة بتقدیر مدى 

د راالستقرار التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة وحالة عدم التیقن المستقبلیة فإن إدارة الشركة متأكدة من أن الشركة لدیھا الموا
مدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست على درایة بأیة امور الكافیة لتساعدھا على االستمرار بالعمل في ال

علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة  ھامة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناًء جوھریة من الممكن أن تثیر شكوكاً
الموحدة المرحلیة المختصرة على أساس مبدأ االستمراریة.

قیم الموجودات غیر المالیةيتدن
في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد قیمتھا القابلة لإلسترداد والتي ھي قیمتھا انخفاضیكون ھناك 

ـ أیھما أعلى. یعتمد احتساب القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أو قیمتھا قید اإلستخدام ـ البیانات المتوفرة تكالیف البیع علىالعادلة ناقصاً
التكالیف اإلضافیة  من معامالت البیع الملزمة والتي تتم على أسس تجاریة ألصول مماثلة أو أسعار السوق الممكن مالحظتھا ناقصاً

لنموذج تقییم التدفقات النقدیة المخصومة. یتم استخالص قات النقدیة من المیزانیة التدفلبیع األصل. یتم احتساب القیمة قید اإلستخدام وفقاً
بھا بعد أو االستثمارات المستقبلیة الھامة التي الشركةللسنوات الخمسة القادمة دون أن تتضمن أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم 

الخصم ة لمعدلستعمل على تحسین أداء األصل من وحدة إنتاج النقد الخاضعة للفحص. إن القیمة القابلة لالسترداد حساسة بالنسب
ومعدل النمو المستخ م دالمستخدم في نموذج تقییم التدفقات النقدیة مثلما ھي حساسة بالنسبة للتدفقات النقدیة الواردة المتوقعة مستقبالً

.ألغراض التقدیر المستقبلي
والموجودات المعنویةاألعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة

المقدرة للموجودات الثابتة لحساب االستھالك والموجودات المعنویة لحساب االطفاء. یتم تحدید ھذا تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة 
التقدیر بعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فیھا استخدام األصل وطبیعة التآكل والتقادم الفني والتجاري. تقوم اإلدارة، على أساس 

ت الثابتة والمعنویة. یتم تعدیل مخصصي االستھالك واالطفاء المستقبلي عندما تعتقد سنوي، بمراجعة األعمار اإلنتاجیة للموجودا
.اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة

اضمحالل المخزون
یر لصافي یتم عمل تقدیـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة المتوقع تحقیقھا، أیھما أقل. عندما یصبح المخزون تالفا أو متقادماً، 

ادمة، قالقیمة المتوقع تحقیقھا. یتم عمل ھذا التقدیر بشكل فردي على المبالغ الھامة. أما المبالغ غیر الھامة بشكل فردي ولكنھا تالفة أو مت
على أسعار البیع ال لنوع المخزون ودرجة التقادم أو التلف، بناًء خیة. یتم إثبات تاریفیتم تقییمھا بشكل جماعي ویطبق المخصص وفقاً

.أي فرق بین المبالغ الفعلیة المحققة في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقعة في بیان الدخل الموحد المرحلي

التجاریة المدینة تدني قیم الذمم
الذمم التجاریة المدینة القابلة للتحصیل عندما یكون تحصیل المبالغ بالكامل غیر محتمل. یتم عمل ھذا التقدیر یتم عمل تقدیر لمبالغ 

ویتم ، یتم تقییمھا بشكل جماعياستحقاقھابشكل فردي على المبالغ الھامة. أما المبالغ غیر الھامة بشكل فردي، والتي فاتت مواعید 
لمدة فوات مواعید  . االستحقاقعمل مخصص وفقاً

.یتم إثبات أي فرق بین المبالغ الفعلیة والمحصلة في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقعة في بیان الدخل الموحد المرحلي
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السیاسات المحاسبیة (تتمة)أسس اإلعداد و.2
الـمحـاسـبـیـة (تتـمة)أھـم االجتھادات والـتقـدیـرات 2.4

ضریبة الدخل 
للقوانین ساریة المفعول بما في ذلك احتساب صافي مدى التعرض للضریبة المتوقعة لكل بند  تقوم إدارة الشركة بتقدیر ضریبة الدخل وفقاً

لمعاییر التقاریر ا ً مالیة الدولیة لضریبي وتقدیر الفروقات المؤقتة الناتجة عن المعامالت المختلفة لبعض بنود البیانات المالیة المعدة وفقا
كما یتم تسجیل الموجودات الضریبیة المؤجلة للمدى الذي یمكن خاللھ االستفادة منھا، وتعتمد وألغراض التقاریر الضریبیة المحلیة.

االستفادة من الموجودات الضریبیة المؤجلة على إمكانیة الشركة تحقیق دخل خاضع للضریبة كاٍف الستغالل تلك الموجودات الضریبیة 
.لمؤجلةا

مخصص اضمحالل قیمة أجھزة البث الخلوي
والتي قد تحدث نتیجة األضرار التي قد تلحق بھا بسبب الخلويإدارة الشركة بتقدیر مخصص عن اضمحالل قیمة أجھزة البثتقوم 

األحداث التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة.

معلومات القطاعات.3
على األنشطة التشغیلیة للشركةألغراض اإلدارة یتم احتساب  لقطاعات األعمال الرئیسیة وبناًء قطاعات خمسة تنقسم إلى التي الربحیة وفقاً

تشغیل على النحو التالي:

الخطوط الحقة الدفع·
الخطوط مسبقة الدفع·
خطوط الجیل الثالث·
تجوال الزائرین األجانب·
نترنتمزود خدمة اال·

األعمال كل على حدة التخاذ القرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء. ویتم تقییم أداء كل قطاع تراقب اإلدارة نتائج تشغیل وحدات
على أرباح أو خسائر التشغیل والتي فى بعض الحاالت  الخسارة تقاس بأسالیب مختلفة عن قیاس الربح و–كما یوضح الجدول التالي–بناًء

ختصرة.في البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الم

ھي مكتسبة في الجمھوریة العربیة السوریة إ ات فیما عدا ایرادن جمیع مبیعات وأرباح الشركة من وحدات األعمال المذكورة أعاله جوھریاً
.التجوال الدولي الخارجي

مع الحكومة السوریة.اإلیراداتال تخضع إلى تقاسم مزود خدمة اإلنترنت ن إیرادات إ

لفعلیة المصاریف اتحمیلیتم توزیع المصاریف المشتركة على أساس نسبة مشاركة كل قطاع في تحقیق إیرادات الشركة ككل، ویتم 
.بشكل مباشر على القطاع الذي تعود الیھاإلیرادات الخاصة بكل نوع من أنواع 
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)معلومات القطاعات (تتمة.3

المجموعأخرى غیر موزعةمزود خدمة االنترنتتجوال الزائرین األجانبخطوط الجیل الثالثالخطوط المسبقة الدفعالخطوط الالحقة الدفع2017آذار 31للثالثة أشھر المنتھیة في 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة(غیر مدققة)

37,021,696,005-4,133,203,61524,074,384,9928,521,423,842286,885,6595,797,897المفوترةإجمالي اإلیرادات
40,705,306-11,474,727151,000--29,079,579غیر المفوترةاإلیرادات

)87,367,197(--)5,357,088(-)4,592,071()77,418,038(خصم مبیعات
36,975,034,114-4,084,865,15624,069,792,9218,521,423,842293,003,2985,948,897صافي اإلیرادات  

)10,902,748,415(--)85,273,632()2,559,869,516()7,041,164,205()1,216,441,062(حصة الحكومة السوریة من اإلیرادات  
األجور والمساھمات السنویة للھیئة الناظمة لقطاع 

)545,137,421(--)4,263,682()127,993,477()352,058,210()60,822,052(االتصاالت

25,527,148,278-2,807,602,04216,676,570,5065,833,560,849203,465,9845,948,897حصة سیریتل من اإلیرادات  

مع الشركة السوریة الصادرمصاریف الربط البیني
)643,451,450(--)2,640,218(-)589,621,132()51,190,100(لالتصاالت

)9,992,088,122(-)387,486()159,356,874()1,486,507,260()6,837,293,867()1,508,542,635(مصاریف مباشرة أخرى
14,891,608,706-1,247,869,3079,249,655,5074,347,053,58941,468,8925,561,411مجمل الربح

)959,193,593(---)174,707,664()718,521,736()65,964,193(مصاریف البیع والتسویق 
)4,711,423,809(-)841,888()139,078,523()1,092,281,975()2,849,858,526()629,362,897(المصاریف اإلداریة

)710,511,188(-)150,205()5,501,402()163,577,309()461,378,170()79,904,102(استھالكات 

103,659,593-11,451,92967,479,72023,889,831821,43516,678بالصافيإیرادات أخرىومصاریف

8,614,139,709-4,585,996)102,289,598(484,090,0445,287,376,7952,940,376,472التشغیل(خسارة)ربح

65,401,04165,401,041-----فروق القطع المحققة
)31,945,797()31,945,797(-----فروق تقییم القطع غیر المحققة

2,537,0282,537,028-----إیرادات الفوائد
4,585,99635,992,2728,650,131,981)102,289,598(484,090,0445,287,376,7952,940,376,472قبل الضریبة(الخسارة)الربح

)1,418,557,280()1,418,557,280(-----ضریبة الدخل

7,231,574,701)1,382,565,008(4,585,996)102,289,598(484,090,0445,287,376,7952,940,376,472الفترة(خسارة)صافي ربح

7,973,175,923رأسمالیةمصاریف 

5,099,534,343واإلطفاءات  اإلستھالكات
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)معلومات القطاعات (تتمة.3

المجموعغیر موزعةأخرى مزود خدمة االنترنتتجوال الزائرین األجانبخطوط الجیل الثالثالخطوط المسبقة الدفعالخطوط الالحقة الدفع2016آذار 31للثالثة أشھر المنتھیة في 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة(غیر مدققة)

26,226,298,755-2,767,915,82316,456,543,3416,111,284,720887,807,3742,747,497المفوترةإجمالي اإلیرادات

111,840,105---88,532,274-23,307,831غیر المفوترةاإلیرادات

)52,850,044(---)6,398,152()2,359,935()44,091,957(خصم مبیعات

26,285,288,816-2,747,131,69716,454,183,4066,193,418,842887,807,3742,747,497صافي اإلیرادات  

)7,716,982,505(--)265,336,783()1,860,494,841()4,790,049,409()801,101,472(حصة الحكومة السوریة من اإلیرادات  
األجور والمساھمات السنویة للھیئة الناظمة لقطاع 

االتصاالت
)26,670,850()159,668,334()61,970,684()8,844,562(--)257,154,430(

18,311,151,881-1,919,359,37511,504,465,6634,270,953,317613,626,0292,747,497حصة سیریتل من اإلیرادات  

مع الشركة السوریة الصادرمصاریف الربط البیني
)545,225,594(--)3,351,430(-)473,706,089()68,168,075(لالتصاالت

)5,978,052,549(-)312,462()522,667,602()784,814,658()3,719,259,053()950,998,774(مباشرة أخرىمصاریف 

11,787,873,738-900,192,5267,311,500,5213,486,138,65987,606,9972,435,035مجمل الربح

)710,121,201(---)126,773,900()529,549,641()53,797,660(مصاریف البیع والتسویق 

(3,384,603,368) -(558,067) (298,320,602) (727,827,548) (1,860,676,743) (497,220,408) المصاریف اإلداریة

(419,807,008) -(87,799) (14,113,126) (98,530,005) (261,362,448) (45,713,630) استھالكات 

68,073,233 -15,747 2,410,079 14,898,924 43,434,911 7,313,572 بالصافيإیرادات أخرىومصاریف

التشغیل(خسارة)ربح
310,774,4004,703,346,6002,547,906,130)222,416,652(1,804,916 - 7,341,415,394

102,309,629 102,309,629 - - - - - فروق القطع المحققة
1,514,746,083 1,514,746,083 - - - - - فروق تقییم القطع غیر المحققة

54,428,678 54,428,678 - - - - - إیرادات الفوائد
9,012,899,784 1,671,484,390 1,804,916)222,416,652(310,774,4004,703,346,6002,547,906,130قبل الضریبة(الخسارة)الربح

(1,217,345,603) (1,217,345,603)- - - - - ضریبة الدخل

الفترة(خسارة)صافي ربح
310,774,4004,703,346,6002,547,906,130)222,416,652(1,804,916 454,138,787 7,795,554,181

2,737,737,165رأسمالیةمصاریف 

3,114,477,466اإلستھالكات  واإلطفاءات  
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اإلیرادات  صافي .4

آذار31للثالثة أشھر المنتھیة في 
2016 2017

(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة

2,767,915,823 4,133,203,615 )*(إیرادات الحقة الدفع المفوترة 
16,456,543,341 24,074,384,992 )*(إیرادات مسبقة الدفع 

6,111,284,720 8,521,423,842 إیرادات الجیل الثالث المفوترة
887,807,374 286,885,659 )*(األجانبإیرادات تجوال الزائرین 
111,840,105 40,705,306 غیر المفوترة صافي التغیرات في اإلیرادات

2,747,497 5,797,897 إیرادات مزود خدمة اإلنترنت المفوترة
(52,850,044) (87,367,197) خصم مبیعات

26,285,288,816 36,975,034,114

الربط البیني الوارد من الشركة ایراداتبنودتتضمنتجوال الزائرین األجانبایراداتوالدفعمسبقةالالحقة والاإلیراداتنإ)*(
وھي على الشكل التالي:السوریة لالتصاالت

آذار31للثالثة أشھر المنتھیة في 
2016 2017

(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة

38,737,260 48,607,155 الحقة الدفع-الربط البیني الوارد ایرادات
330,798,795 374,159,222 مسبقة الدفع-ایرادات الربط البیني الوارد 

8,523,800 1,460,612
تجوال الزائرین -ایرادات الربط البیني الوارد 

األجانب
378,059,855 424,226,989
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اإلیرادات من حصة الحكومة السوریة.5

آذار31للثالثة أشھر المنتھیة في 
2016 2017

(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة

26,285,288,816 36,975,034,114 صافي اإلیرادات  
یطرح: 

(545,367,874) (643,337,855) مصاریف الربط البیني الصادر مع الشركة السوریة لالتصاالت
(76,392,441) (82,363,583) مصاریف الربط البیني الصادر مع شركاء التجوال

(111,840,105) (40,705,306) صافي التغیرات في اإلیرادات غیر المفوترة 
(2,747,497) (5,797,897) إیرادات مزود خدمة اإلنترنت المفوترة

یضاف: 
52,850,044 87,367,197 خصم مبیعات

25,601,790,943 36,290,196,670 الخاضع لتقاسم اإلیرادات  
وتقسم إلى:

24,796,792,203 36,290,196,670 %30إیرادات تخضع لنسبة تقاسم 
804,998,740 - %50إیرادات تخضع لنسبة تقاسم 

25,601,790,943 36,290,196,670

7,439,037,661 10,887,059,001 %30حصة الحكومة السوریة من االیرادات الخاضعة لنسبة تقاسم 
402,499,370 - %50لنسبة تقاسم حصة الحكومة السوریة من االیرادات الخاضعة

7,841,537,031 10,887,059,001 حصة الحكومة السوریة من اإلیرادات
یضاف: 

(125,885,684) 12,393,541 صافي التغیر في حصة الحكومة من اإلیرادات غیر المفوترة
1,331,158 3,295,873 حصة الحكومة السوریة من بنود أخرى اضافیة غیر مرتبطة باإلیراد

7,716,982,505 10,902,748,415 إجمالي حصة الحكومة السوریة من اإلیرادات  

:على الشكل التالياإلیراداتتتوزع حصة الحكومة السوریة من 

آذار31للثالثة أشھر المنتھیة في 
2016 2017

(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة
858,075,514 1,204,194,066 إیرادات الحقة الدفع

4,790,324,081 7,041,164,205 إیرادات مسبقة الدفع
1,927,800,653 2,556,427,098 إیرادات الجیل الثالث

265,336,783 85,273,632 إیرادات تجوال الزائرین األجانب
(125,885,684) 12,393,541 اإلیرادات غیر المفوترةصافي التغیر في حصة الحكومة من 

1,331,158 3,295,873 بنود أخرى اضافیة غیر مرتبطة باإلیراد

7,716,982,505 10,902,748,415
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األجور والمساھمات السنویة للھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت.6
من اإلیرادات %0.5وأجر الترخیص السنوي لقاء من اإلیرادات الخاضعة لتقاسم االیراد %0.5ھذه األجور والمساھماتتمثل

من اإلیرادات الخاضعة لتقاسم االیراد %0.5وجور لقاء موارد االتصاالت المستخدمة باستثناء التردداتكأالخاضعة لتقاسم االیراد 
).2016في نیسان الصندوق إنشاءمن تاریخ أًالمساھمة في صندوق الخدمة الشاملة (بدجور لقاء كأ

الشركة السوریة لالتصاالتمعمصاریف الربط البیني الصادر.7

آذار31المنتھیة في للثالثة أشھر
2016 2017

(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة
68,310,355 51,076,505 الدفعالحقة-الصادرمصاریف الربط البیني 

473,706,089 589,621,132 مسبقة الدفع-مصاریف الربط البیني الصادر
3,351,430 2,640,218 تجوال الزائرین األجانب-مصاریف الربط البیني الصادر

545,367,874 643,337,855
: )ینزلیضاف (

(142,280) 113,595 صافي التغیر في مصاریف الربط البیني الصادر غیر المفوترة 
545,225,594 643,451,450

آذار31للثالثة أشھر المنتھیة في 
2016 2017

(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة
23,053,832 60,209,703 من اإلیرادات الحقة الدفعوالمساھماتاألجور

159,677,482 352,058,210 من اإلیرادات مسبقة الدفعوالمساھماتاألجور
56,392,086 127,821,355 من إیرادات الجیل الثالثوالمساھماتاألجور
8,844,562 4,263,682 من إیرادات تجوال الزائرین األجانبوالمساھماتاألجور
9,142,056 619,677 من اإلیرادات غیر المفوترةوالمساھماتاألجور

44,412 164,794 من بنود أخرى اضافیة غیر مرتبطة باإلیرادوالمساھماتاألجور

257,154,430 545,137,421
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مصـاریـف مباشرة أخرى.8

آذار31للثالثة أشھر المنتھیة في 
2016 2017

(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة

356,434,377 638,811,422 )15إیضاح(مصروف إطفاء الموجودات المعنویة 
2,338,236,081 3,750,211,733 )14إیضاح(تجھیزات ومعدات البث الخلوي استھالك
1,719,170,733 3,452,927,533 مصاریف بنى تحتیة وأخرى

190,746,866 277,283,039 إیجارات وتأمین
1,173,408,670 1,600,457,037 صیانة

176,731,130 224,608,278 مصاریف الترابط مع شركات األخرى
23,324,692 47,789,080 تكلفة الدعم وبطاقات ھواتف المشتركین والشحن المباعة

5,978,052,549 9,992,088,122

المصـاریـف اإلداریـة.9

آذار31أشھر المنتھیة في ثالثةلل
2016 2017

(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة

1,314,264,441 1,848,751,706 )33أتعاب اإلدارة (إیضاح 
759,779,056 1,139,624,744 رواتب وأجور ومكافآت
134,265,661 377,546,069 سفر وإقامة وبرید
263,854,789 445,039,091 إیجارات ومنافع
122,298,158 49,472,371 أتعاب مھنیة ودراسات وأبحاث واستشارات
414,942,415 358,839,296 دیون مشكوك في تحصیلھامصروف مخصص

30,214,114 (156,237) مصروف مخصص قطع غیار بطیئة الحركة(استرداد) 
375,296 773,798 حمایة ونظافة

6,915,335 21,347,179 قرطاسیة ومطبوعات ومواد مختلفة
1,094,965 1,288,191 رسوم بنكیة ورسوم كفالة بنكیة

87,029,744 151,549,007 صیانة
13,560,203 21,346,890 رسوم حكومیة
8,013,843 109,986,483 تدریب

31,135,770 60,929,523 تأمین
26,787,920 3,088,817 حملة دعم أسر الشھداء

170,071,658 121,996,881 أخرى
3,384,603,368 4,711,423,809
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فروق تقییم القطع غیر المحققة.10
فقد تم االعتراف بالمكاسب 2015شباط 15) الصادر عن ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة بتاریخ 12بموجب التعمیم رقم (

(فروق تقییم القطع غیر المحققة) في بند منفصل في بیان الدخل الموحد، كماالناتجة عن اعادة تقییم البنود النقدیة بالعمالت األجنبیة 
.تم فصل ھذه المكاسب عن األرباح المدورة في كل من بیان المركز المالي الموحد وبیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد

لھذا التعمیم، ال یتم اقتطاع احتیاطي اجباري أو اختیاري من ھذه  األرباح، كما ال یجوز توزیعھا على المساھمین أو كمكافآت وفقاً
ضمھا لألرباح المدورة أو رسملتھا. لمجلس اإلدارة أو

ضریبـة الدخـل.11
ن الحركة على مخصص ضریبة الدخل ھي كما یلي:إ

آذار 2017 312016 األول 31 آذار 312016 كانون
(غیر مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)

لیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرة 

5,887,254,3033,507,205,0443,507,205,044الرصید في بدایة الفترة / السنة
1,415,921,2565,339,905,5081,217,345,603مصروف ضریبة الدخل عن الفترة / السنة

مصروف (إیراد) ضریبة الدخل عن 
-)474,080,785(2,636,024) 34سنوات سابقة (إیضاح 
-)116,662,921(-)34(إیضاح (*) تسویات سنوات سابقة 

)4,399,593()2,369,112,543()2,931,508(الضریبة المدفوعة خالل الفترة / السنة
7,302,880,0755,887,254,3034,720,151,054الرصید في نھایة الفترة / السنة

، مما أدى إلى تخفیض مخصص 2005(*) قامت الشركة بتعدیل المعالجة الضریبیة لبعض بنود المصاریف واإلیرادات العائدة لعام 
.2016عام الربع الرابع لبیان الدخل الموحد خاللىلیرة سوریة وقد تم رد ھذا المبلغ ال116,662,921 بمبلغ ضریبة الدخل 
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الدخـل (تتمة)ضریبـة.11
إن العالقة بین الربح الضریبي والربح المحاسبي مفصلة كما یلي:

آذار31المنتھیة في للثالثة أشھر 
20172016

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

8,650,131,9819,012,899,784المرحليالربح المحاسبي قبل الضریبة في بیان الدخل الموحد 

للوصولتعدیالت المصاریف واالیرادات غیر الخاضعة للضریبة
)1,494,807,892(137,195,014للربح الضریبي (*)

8,787,326,9957,518,091,892الربح الضریبي لشركة سیریتل موبایل تیلیكوم

%14%14معدل ضریبة الدخل

1,230,225,7791,052,532,865لشركة سیریتل موبایل تیلیكوممصروف ضریبة الدخل عن الفترة

824,0502,202,796یضاف: ضریبة الدخل عن الشركات التابعة

1,231,049,8291,054,735,661مجموع ضریبة الدخل الموحدة

61,552,49152,736,783%5یضاف: ضریبة إعادة االعمار

123,104,983105,473,566%10المحلیة یضاف: ضریبة اإلدارة 

213,9534,399,593ضریبة ریع رؤوس األموال عن إیرادات الفوائد المصرفیة یضاف: 

1,415,921,2561,217,345,603مصروف ضریبة الدخل الموضح في بیان الدخل الموحد المرحلي

یر المحققةفروق تقییم القطع غمن للربح الضریبيالخاضعة للضریبة للوصولتعدیالت المصاریف واالیرادات غیریتكون بند (*) 
باإلضافة إلى ایرادات الفوائد وبنود أخرى غیر خاضعة للضریبة.

وقد قامت الشركة 2010 إلى 2005تعود للسنوات من ضریبیة اتفروقھانتج عنوتم إجراء مراجعة ضریبیة من قبل الدوائر المالیة 
اإلیضاح (إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیةقاتاالعتراضات الضریبیة الالزمة على ھذه الفروبتقدیم 

بموجب القرارات 2004إلى 2001تمت تسویة كافة الفروقات الضریبة واعتراضاتھا عن األعوام من .المطالبات الضریبیة)–34
القطعیة ذات الصلة.

(ضمناَ) حسب التواریخ المحددة لذلك، وتم تسدید مخصصات الضریبة 2015إلى 2011 كما تم تقدیم البیانات الضریبیة عن أعوام 
كما وردت في ھذه البیانات التي مازالت قید المراجعة لدى الدوائر الضریبیة.
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العائد الى مساھمي الشركةلفترةالنصیب األساسي والمخفض للسھم من صافي ربح ا.12
على لى مساھمي الشركةل قسمة صافي ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة من خالاب النصیب األساسي للسھم العائد إیتم احتس

یلي:المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة وذلك كما

آذار31للثالثة أشھر المنتھیة في 
20172016

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

7,231,565,4397,795,549,597لیرة سوریة)صافي ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة (

33,500,00033,500,000المتوسط المرجح لعدد األسھم خالل الفترة 

النصیب األساسي للسھم العائد إلى مساھمي الشركة من صافي ربح
215.87232.70لیرة سوریة)الفترة (

إن النصیب المخفض للسھم من ربح الفترة مطابق للنصیب األساسي للسھم لعدم إصدار الشركة أدوات قد یكون لھا تأثیر على نصیب 
الربح عند تحویلھا.منالسھم 

بعد استبعاد فروق تقییم القطع غیر المحققة ھو على الشكل التالي:الفترةن نصیب السھم من ربح إ

آذار31للثالثة أشھر المنتھیة في 
20172016

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

7,231,565,4397,795,549,597لیرة سوریة)صافي ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة (
)1,514,746,083(31,945,797فروق تقییم القطع غیر المحققة

7,263,511,2366,280,803,514
33,500,00033,500,000المتوسط المرجح لعدد األسھم خالل الفترة 

النصیب األساسي للسھم العائد إلى مساھمي الشركة من صافي ربح
216.82187.49الفترة بعد استبعاد فروق تقییم القطع غیر المحققة (لیرة سوریة)

النقديتحوط التدفق.13

احتفظت الشركة بأرصدة وودائع مصرفیة بالعمالت االجنبیة مخصصة لعملیات تحوط من مخاطر العمالت التي قد تتعرض لھا 
من األصول التالفة نتیجة الظروف الراھنة  الشركة نتیجة عملیات تمویل األصول الثابتة المراد استیرادھا ووضعھا في الخدمة بدالً

ة السوریة، والنفقات الرأسمالیة والتشغیلیة األخرى الالزمة للمحافظة على مستوى الخدمة وتغطیة شبكة التي تمر بھا الجمھوریة العربی
البث الخلوي. 

ذار آ31قیمة أدوات التحوط مساویة للصفر كما في تكونأدوات التحوط وبذلك ، قامت الشركة باستخدام كامل2016خالل عام 
.2016كانون األول 31في وكما2017

:فیما یلي تفصیل صافي التغیرات في تحوط التدفق النقدي
آذار للثالثة أشھر المنتھیة في 31

20172016
(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

2,682,839,610-فروق تقییم أدوات تحوط التدفق النقدي خالل الفترة 
)1,502,629,432(-إعادة تصنیف خالل الفترة

1,180,210,178-صافي التغیرات خالل الفترة
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المـوجـودات الـثابتــةصافي .14
ھي كما یلي:2017آذار 31 في المنتھیة األشھر الثالثةخاللالموجودات الثابتـة إن حركة 

:الموجودات الثابتة في بیان الدخل الموحد المرحلي كما یلياستھالكتم توزیع مصروف (*) 

اإلجمالي أخرى أراضي أثاث ومفروشات السیارات
أجھزة حاسوب 
وأجھزة مكتبیة

معداتتجھیزات و
الشبكة

سوریةلیرة  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة (غیر مدققة)
التكلفـة:

92,691,717,876  59,974,449  93,270,627  214,647,536  1,129,893,978  13,507,264,928 77,686,666,358 2017كانون الثاني 1الرصید في 
9,823,596,279 - - 5,268,079 89,642,810 1,430,310,872 8,298,374,518 اإلضافات 

)309,065,756( - - )2,136,950( )10,075,713( )54,311,540( )242,541,553( اإلستبعادات
102,206,248,399  59,974,449  93,270,627  217,778,665  1,209,461,075  14,883,264,260 85,742,499,323 2017آذار31 الرصید في 

االستھالكات:
63,383,398,185 5,997,445 -  128,002,956 445,278,126 7,126,902,062 55,677,217,596 2017كانون الثاني 1الرصید في 

4,460,722,921 1,499,361 - 3,593,146 48,383,413 657,035,268 3,750,211,733 اإلضافات(*)
)285,336,602( - )38,608( )10,075,712( )40,599,861( )234,622,421( اإلستبعادات

67,558,784,504 7,496,806 -  131,557,494 483,585,827 7,743,337,469 59,192,806,908 2017آذار31 الرصید في 

صافي القیمة الدفتریة:
34,647,463,895  52,477,643  93,270,627 86,221,171 725,875,248 7,139,926,791 26,549,692,415 2017آذار31 في 

آذار31للثالثة أشھر المنتھیة في 
2016 2017

(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة

2,338,236,081 3,750,211,733
مصروف استھالك تجھیزات ومعدات الشبكة المحمل على   

) 8(إیضاحمصاریف التشغیل 
419,807,008 710,511,188 مصاریف االستھالك األخرى 

2,758,043,089 4,460,722,921



المساھمة المغفلة العامةسیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة

2017آذار 31 

22

(تتمة)صافي المـوجـودات الـثابتــة.14
ھي كما یلي:2016آذار31 في المنتھیة األشھر الثالثةخاللإن حركة الموجودات الثابتـة 

اإلجمالي أخرى أراضي أثاث ومفروشات السیارات
أجھزة حاسوب 
وأجھزة مكتبیة

تجھیزات ومعدات 
الشبكة

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة (غیر مدققة)
التكلفـة:

69,655,911,363  59,974,449 -  175,442,012  655,015,778  8,967,019,472 59,798,459,652 2016كانون الثاني 1الرصید في 
5,320,501,979 -  21,434,808 16,787,500  221,696,403 405,094,279 4,655,488,989 اإلضافات 

)1,672,216,137( - - - - )25,091,509( )1,647,124,628( اإلستبعادات
73,304,197,205  59,974,449  21,434,808  192,229,512  876,712,181  9,347,022,242 62,806,824,013 2016آذار 31 الرصید في 

االستھالكات:
52,928,579,771 - -  114,799,012  286,501,533  5,233,399,560 47,293,879,666 2016كانون الثاني 1الرصید في 

2,758,043,089 1,499,361 - 3,111,919 30,984,863 384,210,865 2,338,236,081 اإلضافات(*)
)1,669,310,139( - - - - )25,064,460( )1,644,245,679( اإلستبعادات

54,017,312,721 1,499,361 -  117,910,931  317,486,396  5,592,545,965 47,987,870,068 2016آذار 31 الرصید في 

صافي القیمة الدفتریة:
19,286,884,484  58,475,088  21,434,808 74,318,581  559,225,785  3,754,476,277 14,818,953,945 2016آذار 31 في 
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صافي المـوجـودات الـثابتــة (تتمة).   14
ھي كما یلي:2016كانون األول 31إن حركة الموجودات الثابتـة خالل السنة المنتھیة في 

اإلجمالي أخرى أراضي أثاث ومفروشات السیارات
أجھزة حاسوب 
وأجھزة مكتبیة

تجھیزات ومعدات 
الشبكة

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة (مدققة)
التكلفـة:

69,655,911,363  59,974,449 - 175,442,012 655,015,778 8,967,019,472 59,798,459,652 2016كانون الثاني 1الرصید في 
25,764,636,665 -  93,270,627 40,446,790 474,878,200 4,580,902,223 20,575,138,825 اإلضافات

)2,728,830,152( - - )1,241,266( - )40,656,767( )2,686,932,119( اإلستبعادات
92,691,717,876  59,974,449  93,270,627 214,647,536  1,129,893,978  13,507,264,928 77,686,666,358 2016كانون األول31في الرصید 

:االستھالكات
52,928,579,771 - -  114,799,012 286,501,533 5,233,399,560 47,293,879,666 2016كانون الثاني 1الرصید في 
13,149,309,969 5,997,445 - 13,438,271 158,776,593 1,928,335,073 11,042,762,587 (*)اإلضافات

)2,694,491,555( - - )234,327( - )34,832,571( )2,659,424,657( اإلستبعادات
63,383,398,185 5,997,445 - 128,002,956 445,278,126 7,126,902,062 55,677,217,596 2016كانون األول 31الرصید في 

صافي القیمة الدفتریة:
29,308,319,691  53,977,004  93,270,627 86,644,580 684,615,852 6,380,362,866 22,009,448,762 2016كانون األول 31في 
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المعنویةودات ـوجـالمصافي .15
ھي كما یلي:2017 آذار31 المنتھیة في األشھر الثالثةخالل المعنویةوجودات إن حركة الم

اإلجمالي تراخیص البرامج
تراخیص التردد ومزود 

اإلنترنت ترخیص الشبكة النقالة (غیر مدققة)
لیرة سوریة سوریةلیرة  لیرة سوریة لیرة سوریة :التكلفة

28,887,032,666 2,381,632,666 1,505,400,000 25,000,000,000 2017كانون الثاني 1الرصید في 
3,757,358,115 757,358,115 3,000,000,000 - اإلضافات 

)1,505,400,000( - )1,505,400,000( - االستبعادات
31,138,990,781 3,138,990,781 3,000,000,000 25,000,000,000 2017  آذار31الرصید في 

:االطفاءات 
5,370,802,215 1,365,402,215 1,505,400,000 2,500,000,000 2017كانون الثاني 1الرصید في 

638,811,422 128,943,001 197,368,421 312,500,000 اإلضافات
)1,505,400,000( - )1,505,400,000( - االستبعادات

4,504,213,637 1,494,345,216 197,368,421 2,812,500,000 2017 آذار31الرصید في

:صافي القیمة الدفتریة
26,634,777,144 1,644,645,565 2,802,631,579 22,187,500,000 2017 آذار31في  
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(تتمة)صافي المـوجـودات المعنویة.15
ھي كما یلي:2016آذار31المنتھیة في األشھر الثالثةإن حركة الموجودات المعنویة خالل

اإلجمالي تراخیص البرامج
تراخیص التردد ومزود 

اإلنترنت الشبكة النقالةترخیص  (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة :التكلفة

28,173,197,951 1,667,797,951 1,505,400,000 25,000,000,000 2016كانون الثاني 1الرصید في 
132,202,700 132,202,700 - - اإلضافات 

28,305,400,651 1,800,000,651 1,505,400,000 25,000,000,000 2016  آذار31الرصید في 

:االطفاءات 
3,923,471,966 1,168,071,966 1,505,400,000 1,250,000,000 2016كانون الثاني 1الرصید في 

356,434,377 43,934,377 - 312,500,000 اإلضافات
4,279,906,343 1,212,006,343 1,505,400,000 1,562,500,000 2016 آذار31الرصید في

:صافي القیمة الدفتریة
24,025,494,308 587,994,308 - 23,437,500,000 2016 آذار31في  
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المعنویة (تتمة)صافي المـوجـودات .15
ھي كما یلي:2016األول كانون31إن حركة الموجودات المعنویة خالل السنة المنتھیة في 

اإلجمالي تراخیص البرامج
تراخیص التردد ومزود 

اإلنترنت ترخیص الشبكة النقالة
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة (مدققة)

:التكلفة
28,173,197,951 1,667,797,951 1,505,400,000 25,000,000,000 2016كانون الثاني 1الرصید في 

713,834,715 713,834,715 - - اإلضافات
28,887,032,666 2,381,632,666 1,505,400,000 25,000,000,000 2016كانون األول 31الرصید في 

:االطفاءات 
3,923,471,966 1,168,071,966 1,505,400,000 1,250,000,000 2016كانون الثاني 1الرصید في 
1,447,330,249 197,330,249 - 1,250,000,000 اإلضافات
5,370,802,215 1,365,402,215 1,505,400,000 2,500,000,000 2016كانون األول 31فيالرصید

:صافي القیمة الدفتریة
23,516,230,451 1,016,230,451 - 22,500,000,000 2016كانون األول 31في
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موجودات معنویة وثابتة قید التثبیت.16
لتخلیص إجراءات اإال أن، فترةالمن موردین خارجیین وانتقلت ملكیتھا إلى الشركة خالل اء معظمھاتشتمل على موجودات ثابتة تم شر

.ألعمال مدنیة قید اإلنشاء. كما تشتمل على قیمة الفترةنھایة لم تستكمل حتىالجمركي والتركیب والتشغیل 

تأمینات ودائع و.17
ملیون 18أحد البنوك مقابل كتاب الكفالة الصادر لصالح الشركة السوریة لالتصاالت بقیمةلدىھذا البند أرصدة تأمینات نقدیةیمثل 

الشركة السوریة تحویل) الموقعة مع –تشغیل –(بناء BOTبموجب اتفاقیة لیرة سوریة)9,313,740,000(دوالر أمریكي
والتأمینات لحین االنتھاء من ائعذا المبلغ الى حساب الودفقد تم تحویل ھBOTلالتصاالت. وحیث أنھ تم توقیع اتفاقیة انھاء عقد 
ولمواجھة احتمال عدم تحصیل المبلغ فقد تم تشكیل مخصص بكامل المبلغ (راجع اجراءات تحریر الكفالة. ونتیجة للظروف الحالیة،

).26ح اإلیضا

موجودات غیر متداولة أخرى.18
المودعة في الحسابات العائدة لشركة المبالغ النقدیةقیمة 2017آذار31رصید الموجودات غیر المتداولة األخرى كما فيیمثل

المجًمدة لصالح الشركة السوریة لالتصاالت بخصوص تسویة دعاوى فوات العائدات المقامة سیریتل لدى أحد المصارف المحلیة و
لمساھمة العامة المغفلة أمام محكمة القضاء اإلداري وذلك بموجب محضر االتفاق بین الطرفین على شركة سیریتل موبایل تیلیكوم ا

.2014حزیران 10بتاریخ

خرىأأرصـدة مدینـة .19

2016كانون األول 31 2017آذار 31
(مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة

1,164,120,390 1,888,704,835 ً إیجارات مدفوعة مقدما
12,841,739,476 14,218,429,720 دفعات مقدمة للموردین

312,574,530 391,838,342 ً إعالنات مدفوعة مقدما
415,580,629 384,452,921 ً مصاریف صیانة مدفوعة مقدما
133,928,254 - إیرادات فوائد مستحقة

1,072,951,579 1,249,308,610 أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة 
8,758,356 263,191,233 ًأجور الوصالت المكرویة المدفوعة  مقدما

33,032,787 410,794,521 مقدماًمصاریف لقاء خدمات معلوماتیة مدفوعة 
60,574 89,843,418 ًمدفوعة أقساط تأمین مقدما

86,569,951 279,134,958 أخرى
16,069,316,526 19,175,698,558

اإلیرادات دفعات مقدمة للحكومة السوریة عن تقاسم .20

في وثیقة الترخیص االفرادي لتشغیل اإلیرادات والواردةبتقاسم المتعلقة من المادة الثالثة ) 1-3-3یلتزم المرخص لھ وفق الفقرة (
) من تقاسم االیراد الشھري التقدیري خالل %75بنسبة (اإلیرادات الشبكات النقالة العمومیة بتسدید دفعات شھریة مقدمة عن تقاسم 

.2016و2017يعام

دفعات مقدمة للھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت.21

المادة الثالثة المتعلقة بتقاسم اإلیرادات والواردة في وثیقة الترخیص االفرادي لتشغیل ) من 6-4-3یلتزم المرخص لھ وفق الفقرة (
ویة للھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت في بدایة السنة المالیة موضع االستحقاق الشبكات النقالة العمومیة بتسدید األجور والمساھمات السن

إلى إیرادات السنة المالیة السابقة، ویتم تسویة الفروقات عند صدور التحقق المبالغ الواجب تسدیدھا بشكل مؤقت استنادوتحتسب  اً
الفعلي إلیرادات السنة.
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ودائــع لدى البنـوكنقـد و.22

2016كانون األول 31 2017آذار 31
(مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة

2,326,758,322 1,222,037,194 نقد في الصندوق وشیكات برسم التحصیل
8,934,272,131 11,622,571,672 حسابات جاریة
7,749,135,610 - ودائع ألجل لدى البنوك (ذات استحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشھر)

19,010,166,063 12,844,608,866

ما في حكمھ من المبالغ التالیة:یتكون النقد والموحد المرحلي، لغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة 

2016آذار 31 2016كانون األول 31 2017آذار 31
(غیر مدققة) (مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

568,383,374 2,326,758,322 1,222,037,194 نقد في الصندوق وشیكات برسم 
التحصیل

7,690,319,933 8,934,272,131 11,622,571,672 حسابات جاریة

2,214,250,000 - -
ودائع ألجل لدى البنوك (ذات استحقاق 

أصلي أقل من ثالثة أشھر)
10,472,953,307 11,261,030,453 12,844,608,866

المصارف في الجمھوریة العربیة أحدلیرة سوریة مودعة في حساب خاص لدى 1,508,887,573مبلغتتضمن الحسابات الجاریة 
آذار 31من األرباح الموزعة حتى تاریخ السوریة ومخصصة لألرباح الموزعة على المساھمین الذین لم یقوموا باستالم نصیبھم 

.2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 1,062,378,783بینما بلغت 2017

المال المدفوعرأس .23

سھم بقیمة اسمیة تعادل 33,500,000لیرة سوریة مقسم إلى 3,350,000,000یبلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمدفوع 
.2016كانون األول 31و2017آذار31لیرة سوریة لكل سھم كما في 100

االحتیاطیات.24

االحتیاطي اإلجباري
لقانون الشركات، على الشركة أن من أرباحھا الصافیة لتكوین االحتیاطي اإلجباري ولھا أن توقف ھذا االقتطاع إذا %10تقتطع وفقاً

بلغ ھذا االحتیاطي ربع رأس المال إال أنھ یجوز بموافقة الھیئة العامة للشركة االستمرار في اقتطاع ھذه النسبة حتى یبلغ مجموع 
لرصید الحالي لالحتیاطي یساوي ربع رأسمال الشركة. یستعمل االحتیاطي االقتطاعات لھذا االحتیاطي كامل رأسمال الشركة. إن ا

.االجباري من قبل مجلس االدارة لمواجھة الظروف االستثنائیة وغیر المنتظرة

االختیارياالحتیاطي 
الھیئة االدارة أوإن الرصید الحالي لالحتیاطي یساوي نصف رأسمال الشركة. یستعمل االحتیاطي االختیاري وفقا لما یقرره مجلس 

رباح للمساھمین.أیر المستعمل منھ أو أي جزء منھ كالعامة. وللھیئة العامة أن تقرر توزیع الجزء غ
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خرى أومطالبات محتملةمخصص .25
ھي كما یلي:2017آذار31أشھر المنتھیة في ةھذه المخصصات خالل الثالثإن حركة 

المجموع أخرىمخصصات 
مخصص عملیات 

التقاص
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

572,252,970 224,794,000 347,458,970 2017كانون الثاني 1الرصید في 
- - - فترةالخالل المكون

572,252,970 224,794,000 347,458,970 2017  آذار31الرصید في 

مع الشركة السوریة لإلتصاالتمخصص عملیات التقاص

ل تقدیر إلدارة الشركة حیث تم صیمثل المبلغ أفض اب مخص االت احتس وریة لالتص عن عملیات التقاص مع مطالبات الشركة الس
والتي قد تدفع الحقا.

مخصصات أخرى

.قد تدفع الحقاًبإیجارات عن مصاریف متعلقة یمثل ھذا المبلغ أفضل تقدیر إلدارة الشركة 

مخصصات متنوعة.26

ھي كما یلي:2017اذار 31الثالثة أشھر المنتھیة في ھذه المخصصات خالل إن حركة 

المجموع

مخصص عدم 
استرداد ودائع 

وتأمینات

مخصص عن 
بدالت منافع 

الموظفین

مخصص اضمحالل 
قیمة أجھزة البث 

الخلوي
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

21,581,643,741  9,313,740,000 259,974,074  12,007,929,667
كانون الثاني 1الرصید في 

2017
- - - - الفترةخالل المكون

21,581,643,741  9,313,740,000 259,974,074   12,007,929,667 2017  آذار31الرصید في 

مخصص اضمحالل قیمة أجھزة البث الخلوي 
یمثل مخصص اضمحالل قیمة أجھزة البث الخلوي أفضل تقدیر للخسائر المحتملة التي تعرضت (أوقد تتعرض) لھا المعدات وأبراج 
لألزمة التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة ولعدم مقدرة الشركة على الوصول إلى المناطق المتضررة لتحدید  البث الخلوي نتیجَة

قة. تم االعتراف بالمخصص المشكل في بیان الدخل الموحد ضمن بند "مصاریف مباشرة أخرى".قیمة ھذه الخسائر بد

مخصص عن بدالت منافع الموظفین

قد تدفع الحقا للموظفین.والتيیمثل المبلغ أفضل تقدیر إلدارة الشركة عن مصاریف متعلقة بمنافع الموظفین

مخصص عدم استرداد ودائع وتأمینات

ملیون 18المبلغ المخصص المكون مقابل احتمال عدم تحصیل الودائع والتأمینات المودعة لدى أحد البنوك في أوروبا والبالغة یمثل 
وریة) 9,313,740,000دوالر أمریكي ( تردادھا حتى تاریخ البیانات المالیة نتیجة للظروف لیرة س والتي لم یكن باإلمكان اس
).17الراھنة (إیضاح 
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أرصدة دائنة أخرى.27

2016كانون األول 31 2017آذار31
(مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة

1,794,528,287 1,844,182,991 رسوم إدارة مستحقة ألطراف ذات عالقة
4,435,386 88,040,969 مخصص مكافآت موظفین

511,670,776 203,660,031 أجور حمایة الترددات المستحقة
4,200,000,000 2,500,000,000 أجور تراخیص الترددات المستحقة

505,631,116 1,962,464,257 بنى تحتیة وأجور دارات مستحقة 
700,031,032 830,270,164 أجور مستحقة عن استخدام الوصالت األرضیة

- 22,965,385 مصاریف استشارات مستحقة 
1,574,903,964 1,227,690,299 أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة 
2,061,424,685 2,568,107,509 أرصدة مستحقة عن أجور كھرباء وإیجار وإشغال األبراج

285,168,762 126,685,116 أرصدة مستحقة عن حوافز مبیعات
388,646,766 381,945,769 تأمینات العمالء
360,829,605 397,111,135 تأمینات الموزعین

16,814,019 15,547,994 مصاریف دعایة وإعالن مستحقة 
803,708,660 980,627,852 مصاریف صیانة مستحقة

3,441,363,262 3,394,015,606 مستحقة تشغیلیةمصاریف 
3,933,290,640 3,727,647,854 ذمم مستحقة لموردین بضاعة في الطریق

862,433,534 924,846,453 مصاریف تجوال مستحقة
35,683,040 36,714,683 تحصیالت طوابع غیر مسددة
11,255,245 - ضرائب مستحقة على ودائع بنكیة

124,284,174 94,914,266 مطلوبات متداولة أخرى
21,616,102,953 21,327,438,333

المؤجلةاإلیرادات .28

.إیرادات غیر متحققة ناتجة عن خدمات مسبقة الدفعیتكون ھذا البند من

لشركة السوریة لالتصاالتلالمستحق .29

والوارد:عن مقاصة أجور الربط البیني الصادر لالتصاالت ة المستحق للشركة السوری

2016كانون األول 31 2017آذار31
(مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة

208,953,259 192,596,199 أجور الترابط عنالمستحق للشركة السوریة 
1,375,432 1,375,432 دیون الفترة التجریبیة وبنود أخرى 

210,328,691 193,971,631
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اإلیرادات لحكومة السوریة عن تقاسم االى المستحق .30

2016كانون األول 31 2017آذار31
(مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة

806,854,111 795,368,146 المستحق عن إیرادات الحقة الدفع
4,466,223,537 4,679,208,132 المستحق عن إیرادات مسبقة الدفع
1,717,959,010 1,694,070,921 المستحق عن إیرادات الجیل الثالث

79,647,730 59,557,776 المستحق عن إیرادات تجوال الزائرین األجانب
392,541,740 404,935,281 المستحق عن حصة اإلیرادات غیر المفوترة 

10,583,474 10,583,474 المستحق عن بنود أخرى اضافیة غیر مرتبطة باإلیراد
)3,363,505,194( )4,763,808,618( دفعات مقدمة 

4,110,304,408 2,879,915,112

لھیئة الناظمة لقطاع االتصاالتلالمستحق .31
إن المبلغ المستحق للھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت ھو لقاء أجور الترخیص السنوي ولقاء أجور موارد االتصاالت المستخدمة خالل 

: الفترة باستثناء الترددات ومقسمة على الشكل التالي

األول كانون 31
2016 2017آذار31
(مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة

187,843,793 60,209,703 إیرادات الحقة الدفعأجور ومساھمات عن لقاءالمستحق 

1,089,746,022 352,058,210 عن إیرادات مسبقة الدفعأجور ومساھماتلقاءالمستحق 

426,161,163 127,821,355 عن إیرادات الجیل الثالثأجور ومساھماتلقاءالمستحق 

25,615,599 4,263,682 عن إیرادات تجوال الزائرین األجانبأجور ومساھماتلقاءالمستحق 
19,627,086 20,235,115 فوترةمعن حصة االیرادات غیر الأجور ومساھماتلقاءالمستحق 

252,752 164,794
المستحق لقاء أجور ومساھمات عن بنود أخرى اضافیة غیر مرتبطة 

باإلیراد
)1,341,401,400( )474,802,557( دفعات مقدمة

407,845,015 89,950,302

توزیعات األرباح.32

اھمین في اجتماعھا المنعقد بتاریخ  ھم 230توزیع مبلغ 2017كانون الثاني 5أقرت الھیئة العامة العادیة للمس وریة لكل س لیرة س
على عدد األسھم القائمة والبالغة  ھم 33,500,000بناًء الھیئة العامة كما أقرت .لیرة سوریة7,705,000,000قدره بإجماليس

اھمین في اج باط 23تماعھا بتاریخ العادیة للمس ھم القائمة 120مبلغتوزیع2016ش ھم بناء على عدد األس وریة لكل س لیرة س
ھم بإجمالي قدره 33,500,000والبالغة وریة4,020,000,000س اھمین في وكذلك.لیرة س أقرت الھیئة العامة العادیة للمس

ھم القائمة والبالغة 165توزیع مبلغ 2016حزیران 19اجتماعھا المنعقد بتاریخ  على عدد األس ھم بناًء وریة لكل س لیرة س
.لیرة سوریة5,527,500,000سھم بإجمالي قدره 33,500,000

لتاریخ البیانات المالیة أقرت الھیئة العام 230توزیع مبلغ 2017تموز5ة العادیة للمساھمین في اجتماعھا المنعقد بتاریخ والحقاً
على عدد األسھم القائمة والبالغة  لیرة سوریة وذلك 7,705,000,000سھم بإجمالي قدره 33,500,000لیرة سوریة لكل سھم بناًء

.2016كجزء من األرباح القابلة للتوزیع عن عام 
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة.33

تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین

من %5ساس وتحسب على أ2017آذار31في لیرة سوریة كما 1,848,751,706بلغت قیمتھاشور وشركة إي تي اس لیمتدوفأ–تي اس اس لشركةتعاب إداریةت مع األطراف ذات العالقة تتضمن أإن التعامال
. إن ھذه األتعاب تتضمن تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین.)2016آذار31لیرة سوریة كما في 1,314,264,441(اإلیراداتصافي

:األطراف ذات العالقةجمالي التعامالت معإالتالي یمثل الجدولإن 

دائنـــون مدینـــــون مصاریــــف وموادمشتریات أصول ثابتة ومعنویة
األولكانون 31 آذار31 كانون األول31 آذار31 آذار31للثالثة أشھر المنتھیة في  آذار31للثالثة أشھر المنتھیة في 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
(مدققة) (غیر مدققة) (مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة
2,330,757,930 2,180,219,061 1,383,219,718 1,337,876,598 414,719,186 1,183,236,253 467,984,652 327,375,747 شركة إي تي اس لیمتد

971,840,224 992,499,257 - - 657,132,220 924,375,853 - - اوف شور –شركة اس تي اس 

- - 2,992,963 - - - - - الجامعة السوریة الدولیة الخاصة للعلوم 
اوالتكنولوجی

559,194 643,798 - - 182,296 728,402 - - شركة التملیك المحدودة المسؤولیة
17,016,493 21,200,877 4,658,904 4,485,634 4,854,164 5,214,458 - - شركة المدینة المساھمة المغفلة
2,082,849 2,294,904 - - 214,411 212,055 - - شركة برومیدیا المساھمة المغفلة

- - 2,158,944 2,072,568 - - - - شركة شام المساھمة القابضة
- 4,509,370 1,430,291 147,930,466 53,078,361 52,638,904 - - صروح المساھمة المغفلةشركة 
- 700,000 9,290,080 7,844,581 - 576,000 - - شركة صندوق المشرق االستثماري

3,363,014 3,328,767 32,922,269 47,780,100 2,493,151 2,465,753 - - شركة نینار المحدودة المسؤولیة
120,865,978 72,371,036 - 315,210 51,209,388 215,331,574 - - مؤسسة إیھاب مخلوف للنقل والتسویق السیاحي

3,446,485,682 3,277,767,070 1,436,673,169 1,548,305,157 1,183,883,177 2,384,779,252 467,984,652 327,375,747

الشركة.تتم الموافقة على سیاسات وشروط تسعیر المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة 
والسنة المنتھیة 2017اذار 31خالل الفترة المنتھیة فيسترداد وتسدد عند الطلب. إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة ال تشترط وجود ضمانات وإن األرصدة المستحقة في نھایة الفترة ھي غیر حاملة للفائدة وقابلة لال

انخفاض في قیمة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.، لم تسجل الشركة أي 2016كانون األول 31في
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وااللتزامات الطارئةاالرتباطات .34
الرأسمالیةرتباطات اال

19,349,173,217مقابللیرة سوریة27,819,669,845رتباطات رأسمالیة بمبلغ، على الشركة ا2017آذار 31كما في 
.معدات شبكة اتصاالت من موردي الشركة الرئیسیین) متعلقة بشراء 2016كانون األول 31سوریة كما في لیرة

المطالبات القانونیة
دعوى ضد الشركة أمام محكمة القضاء اإلداري بخصوص 2005تشرین الثاني 27یخ لالتصاالت بتارأقامت الشركة السوریة-

عند احتساب حصة الشركة السوریة لالتصاالت من إجمالي %30والذي یترتب علیھ تطبیق نسبة BOT تحدید تاریخ بدایة عقد الـ
وات التالیة، وبموجب ھذه الدعوى تطالب الشركة السوریة لالتصاالتإیرادات الشركة وكذلك التصاعد في النسب التي تتبعھا في السن

من تاریخ %40بتقاضي نسبة  وبأن تسدد الفوائد القانونیة عن المبالغ المترتبة 2004شباط 14من إجمالي إیرادات الشركة اعتباراً
.علیھا من التاریخ المذكور ولحین السداد

لسوریة لالتصاالت بطلب عارض إضافي في نفس الدعوى إللزام الشركة بدفع قیمة تقدمت الشركة ا2009تموز30وبتاریخ
لكل میغا ھرتز لكل من اإلرسال ومن االستقبال 52.حمایة الترددات بمبلغ ( ) ملیون لیرة سوریة أو خمسین ألف دوالر أمریكي سنویاً

یین لیرة سوریة لكلیھما مع الفائدة القانونیة اعتباراً) أي مائة ألف دوالر أمریكي أو خمسة مال1800) أو مجال (900من مجال (
القاضي برفض 2014آذار 16أصدرت محكمة القضاء اإلداري الحكم بالدعوى بتاریخ من تاریخ التأخر بالدفع وحتى الوفاء التام.

أمام 2014نیسان 17ریخ الدعوى والطلب العارض اإلضافي، فبادرت الشركة السوریة لالتصاالت للطعن في الحكم المذكور بتا
تم التوصل إلى حل ودي بین الشركة السوریة لالتصاالت والشركة حول النزاع 2014تموز 10وبتاریخ .المحكمة اإلداریة العلیا

.، وتم االتفاق على ترك موضوع النزاع حول قیمة حمایة الترددات للقضاءBOT المتعلق بتحدید تاریخ بدایة عقد الـ

) القاضي بـ:2015(2030، صدر قرار المحكمة االداریة العلیا في القضیة رقم 2015شباط 23بتاریخ 
عدم البحث في الدعوى والطلبین العارضین لجھة تحدید تاریخ بدء تنفیذ العقد موضوع الدعوى وتحدید تاریخ نھایتھ. ·
الترددات ورفضھ موضوعا لجھة عدم أحقیة قبول الطلب العارض من قبل الشركة السوریة لالتصاالت شكال حول أجور حمایة·

الشركة السوریة لالتصاالت في المطالبة.

علیھ، قامت الشركة بعكس رصید أجور حمایة الترددات المستحقة كما في  1,381,564,901والبالغ 2015كانون الثاني 1وبناًء
نوات سابقة.لیرة سوریة وردھا إلى بیان الدخل الموحد ضمن بند استرداد مخصصات من س

أقامت الشركة السوریة لالتصاالت عدة دعاوى ضد الشركة أمام محكمة القضاء اإلداري بخصوص تمریر المكالمات الدولیة غیر -
المشروعة وفوات العائدات الناجمة عنھا، ترى إدارة الشركة ومستشارھا القانوني أن الوضع القانوني للشركة في ھذه الدعاوى ھو 

.لصالح الشركة

في دعاوى قضائیة متعددة، وإن إدارة الشركة بعد المراجعة - باإلضافة إلى ما ورد أعاله، إن الشركة بسبب طبیعة نشاطاتھا ھي طرٌف
مع مستشارھا لجمیع ھذه الدعاوى تعتقد بأن إجمالي االلتزامات التي قد تترتب على الشركة من جراء ھذه الدعاوى، في حال الخسارة

تأثیر مادي على الوضع المالي للشركة.لن یكون لھا 

المطالبات الضریبیة
لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة 399,081,256بتسدید مبلغ 2009قامت الشركة خالل الربع الثاني من عام 

الشركة خالل الربع كما قامتلیرة سوریة).688,381,795والبالغة 2003(إضافة إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام 2003
(إضافة إلى الضریبة 2004لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة 377,749,800بتسدید مبلغ 2009الرابع من عام 

عن لیرة سوریة218,179كما وقامت الشركة بتسدید مبلغ لیرة سوریة)907,424,530والبالغة 2004المسددة سابقا عن عام 
لسنوات سابقة.تعودركات التابعة فروق ضریبیة عن الش

لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة 101,891,309بتسدید مبلغ 2011كما قامت الشركة خالل الربع الثاني من عام 
2005ً لیرة سوریة). وقد قامت الشركة بتقدیم 836,955,208والبالغة 2005عن عام (إضافة إلى الضریبة المسددة سابقا

ركة كما وقامت الشاالعتراضات الضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة.
لسنوات سابقة.تعودعن فروق ضریبیة عن الشركات التابعة لیرة سوریة11,988,763بتسدید مبلغ 

(إضافة 2006لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة 346,193,028بتسدید مبلغ 2012كما قامت الشركة خالل عام 
االعتراضات الضریبیة لیرة سوریة). وقد قامت الشركة بتقدیم821,025,224والبالغة2006إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام 

5,428,951كما وقامت الشركة بتسدید مبلغ الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة.
.سنوات سابقةلعن فروق ضریبیة عن الشركات التابعة تعودلیرة سوریة
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(إضافة 2007لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة 90,506,092بتسدید مبلغ 2013كما قامت الشركة خالل عام 
لیرة سوریة). وقد قامت الشركة بتقدیم االعتراضات 1,031,610,484والبالغة 2007إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام 

الضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة. كما قامت الشركة باسترداد مبلغ 
ركة بتعدیل المعالجة ، كما قامت الش2002لیرة سوریة عن عام 94,020,750ومبلغ 2001لیرة سوریة عن عام 65,733,447

مما أدى الى تخفیض مخصص ضریبة الدخل بمبلغ 2012الضریبیة لبعض بنود المصاریف واإلیرادات العائدة لعام 
لتصبح صافي الفروقات الضریبیة الناتجة عن السنوات لیرة سوریة وقد تم رد ھذا المبلغ الى بیان الدخل الموحد 137,378,572

عن فروق لیرة سوریة448,006كما وقامت الشركة بتسدید مبلغ لیرة سوریة.206,178,671مبلغ 2013السابقة خالل العام 
.سنوات سابقةضریبیة عن الشركات التابعة تعود ل

(إضافة 2008لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة 151,437,420بتسدید مبلغ 2014كما قامت الشركة خالل عام 
لیرة سوریة). وقد قامت الشركة بتقدیم االعتراضات الضریبیة 993,981,926والبالغة 2008إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام 

3,157,912وقامت الشركة بتسدید مبلغ كما الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة.
.سنوات سابقةعن فروق ضریبیة عن الشركات التابعة تعود للیرة سوریة

(إضافة 2009لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة 120,518,677بتسدید مبلغ 2015كما قامت الشركة خالل عام 
لیرة سوریة). وقد قامت الشركة بتقدیم االعتراضات 1,147,488,579والبالغة 2009إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام 

لغ كما وقامت الشركة بتسدید مبالضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة.
. وعلیھ یكون إجمالي المسدد كفروقات سنوات سابقةعن فروق ضریبیة عن الشركات التابعة تعود للیرة سوریة1,613,601

.لیرة سوریة122,132,278ضریبیة ناتجة عن سنوات سابقة مبلغ 

(إضافة 2010لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة 103,103,097بتسدید مبلغ 2016كما قامت الشركة خالل عام 
لیرة سوریة) وقد قامت الشركة بتقدیم االعتراضات الضریبیة 1,477,435,022والبالغة 2010إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام 

كما وقامت الشركة باسترداد مبلغ الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة.
عن فروق لیرة سوریة2,655,059كما وقامت الشركة بتسدید مبلغ .2004و2003لیرة سوریة عن األعوام 579,838,941

قامت الشركة بتعدیل المعالجة الضریبیة لبعض بنود المصاریف واإلیرادات ضریبیة عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة. كما
ن بیاىلیرة سوریة وقد تم رد ھذا المبلغ ال116,662,921 ، مما أدى إلى تخفیض مخصص ضریبة الدخل بمبلغ 2005العائدة لعام 

لیرة سوریة.590,743,706مبلغ2016لیصبح صافي الفروقات الضریبیة الناتجة عن السنوات السابقة خالل العام الدخل الموحد 

سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة للشركات التابعة تعود لسنوات لیرة2,636,024بتسدید مبلغ2017كما قامت الشركة خالل عام 
سابقة.


