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معلومات عامة.1

مصر على تأسیس–ش.م.م االتفاق بین شركة دریكس تكنولوجیز اس اي وشركة اوراسكوم تیلیكوم القابضة2000تم خالل العام 
موبایل تیلیكوم المساھمة المغفلة العامة).وبعد توقیع عقد االستثمار الشركة المشغلة لمشروع الھاتف الخلوي في سوریة (شركة سیریتل

بین شركتي دریكس تكنولوجیز اس اي و اوراسكوم تیلیكوم القابضة ش. م. م 2001شباط 12بتاریخ BOTتحویل) -تشغیل-(بناء
شركة سیریتل تم تأسیس GSMة مصر من جھة والشركة السوریة لالتصاالت من جھة أخرى بھدف بناء شبكة اتصاالت خلوی–

ولقد تم استكمال إجراءات تسجیل الشركة خالل الربع األخیر (ویشار إلیھا فیما بعد "الشركة").المساھمة المغفلة العامة موبایل تیلیكوم
بیة الجمھوریة العر–داریا –) ومركزھا الرئیسي ریف دمشق 5141وسجلت كشركة مساھمة ُمغفلة تحت رقم (2001من عام 
السوریة.

غایة الشركة ھي مشاریع الخدمات الخلویة، وتسویق واستیراد وتصدیر أجھزة االتصاالت والرقائق والدارات اإللكترونیة والقیام بكافة 
النشاطات والخدمات المتعلقة بھا والمساھمة والمشاركة في مشاریع مماثلة، والحصول على أیة حقوق أو امتیازات أو تراخیص لتحقیق 

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

ـ (2014تشرین األول 30بتاریخ  بین الشركة السوریة لالتصاالت وشركة BOT) تحویل-تشغیل-بناءتم التوقیع على اتفاق انھاء عقد ال
20730/1موبایل تیلیكوم المساھمة المغفلة العامة وتمت المصادقة على اتفاق اإلنھاء من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم سیریتل
. 2014كانون األول 31بتاریخ 

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

. یتیح ترخیص االتصاالت للشركة إنشاء وتركیب وتملك وتشغیل وإدارة وتقاضي عائدات وتقدیم الخدمات 2034كانون األول 31
باستخدام الحزم المرخصة على شب ً حصریا لوثیقة الترخیص، كما یتیح ترخیص الترددات للشركة حقاً ً كة االتصاالت العمومیة النقالة وفقا

الترددیة الرادیویة المخصصة لتشغیل شبكة االتصاالت النقالة الخاصة بھا، وتقدیم الخدمات ذات الصلة علیھا.

ألحكام ترخیص تشغیل شبكة االتصاالت العمو میة 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 

ة لقطاع االتصاالت، طیلة مدة الترخیص البالغة لیرة سوریة كما ستسدد للحكومة السوریة عن طریق الھیئة الناظم25,000,000,000
قابلة للتجدید، المبالغ المستحقة من تقاسم االیرادات على النحو التالي: 20 عاماً

50% السنة األولى
30% السنة الثانیة والثالثة
20% السنوات الباقیة

بتاریخمن قبل مجلس إدارة الشركة2018أیلول30تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة كما في 
.2018األولتشرین 30
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة.2

أسس اإلعداد2.1

للسیاسات المحاسبیة المتبعة 2018ایلول30أشھر المنتھیة في التسعةالمرحلیة المختصرة لفترة ة الموحدةتم إعداد البیانات المالی ً وفقا
. تم إعداد البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة من قبل إدارة الشركة للوفاء بمتطلبات 2.3والمبینة في اإلیضاح من قبل الشركة 

مجلس المحاسبة والتدقیق.
لتابعة للشركة والشركات االعملة الوظیفیة إن اللیرة السوریة ھي عملة إظھار البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة والتي تمثل 

لھا.
.یانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة إلعداد البیانات المالیة السنویةإن الب

على نتائج األعمال المتوقعة للسنة 2018ایلول30أشھر المنتھیة في تسعةللكما أن نتائج األعمال  دقیقاَ ال تمثل بالضرورة مؤشراً
.2018كانون األول 31المنتھیة في 

أساس التوحید2.2

یتم تحقیق . 2018ایلول30التابعة كما فيھاوشركاتللشركة على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة تشتمل البیانات المالیة الموحدة 
حقوق من العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھا بالجھة المستثمر فیھا ولھا قدرة التأثیر على ھذه العوائد من للشركة السیطرة عندما یكون 

خالل سلطة التحكم بالجھة المستثمر فیھا. 
بالتحدید على الجھة المستثمر فیھا إذا، وفقط إذا، كان لدى الشركة:لشركة تسیطر ا

تحكم بالجھة المستثمر فیھا (الحقوق القائمة التي تعطیھا القدرة على توجیھ األنشطة المتعلقة بالجھة المستثمر فیھا).سلطة -
حقوق من العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھا بالجھة المستثمر فیھا.-
القدرة على استخدام سلطتھا على الجھة المستثمر فیھا لتؤثر على عوائدھا.-

للشركةبتأیید ھذه الفرضیة وعندما ال یكونالشركةتقوم لكيالحصول على أغلبیة حقوق التصویت یؤدي إلى السیطرة. من المفترض أن
م بعین االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقییالشركةأغلبیة األصوات أو الحقوق المماثلة في الجھة المستثمر فیھا، تأخذ 

ة التحكم في الجھة المستثمر فیھا، بما في ذلك:سلطالشركةما إذا كان لدى 
الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب األصوات األخرى في الجھة المستثمر فیھا.-
الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى.-
وحقوق التصویت المحتملة.شركةحقوق التصویت لل-

بإعادة تقییم سیطرتھا على الجھة المستثمر فیھا إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى أن ھناك تغییرات في واحد أو أكثر الشركةتقوم 
فقد على السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عندما تالشركةمن العناصر الثالثة للسیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل 

كة التابعة. تدرج الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف للشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السیطرة على الشرالشركة
عة.عن السیطرة على الشركة التابالشركةالسیطرة حتى تاریخ توقف الشركةالسنة في البیانات المالیة الموحدة من تاریخ اكتساب 

وإلى حقوق األقلیة (الحصة غیر للشركةناصر الدخل الشامل األخرى لمساھمي الشركة األم تعود األرباح أو الخسائر وكل عنصر من ع
المسیطرة)، حتى لو كان ھذا یؤدي إلى عجز في أرصدة حقوق األقلیة (الحصة غیر المسیطرة). عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت 

ع الموجودات . یتم حذف جمیللشركةتتماشى مع السیاسات المحاسبیة على البیانات المالیة للشركات التابعة لجعل سیاساتھا المحاسبیة 
عند التوحید.الشركةوالمطلوبات وحقوق المساھمین واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة الناتجة عن عملیات ضمن 

طرة على شركة السیالشركة. إذا فقدت تتم معالجة التغیر في حصة الملكیة في الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، ضمن حقوق الملكیة
تابعة، فإنھا تلغي االعتراف بالموجودات (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات ذات الصلة والحصص غیر المسیطرة ومكونات حقوق 

حتفظ بھ ار مالموحد. یتم االعتراف بأي استثمالشامل الملكیة األخرى بینما یتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة ضمن بیان الدخل 
بالقیمة العادلة.

والشركات التابعة التالیة:لشركة تشمل البیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة ل

حصة المساھمة
المباشرة وغیر المباشرة

ایلول30كما في 

اإلسم
بلد 

20182017األنشطةالتأسیس
سیریتل للخدمات واالستشارات 

األعمال التجاریة والصناعیةسوریةالخاصةالمساھمة المغفلة
%99%99واالستشاریة والخدمیة

األعمال التجاریة والصناعیةسوریةسیریتل مانجمنت المحدودة المسؤولیة
%100%100واالستشاریة والخدمیة
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة).2
السیاسات المحاسبیة الھامة2.3

التعامالت بالعمالت األجنبیة 
یتم تسجیل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ حدوث ھذه التعامالت، ویتم تحویل 
أرصدة الموجودات والمطلوبات المالیة بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة في تاریخ بیان المركز المالي والمعلنة من قبل مصرف 

.المرحليدبیان الدخل الشامل الموحفي للشركةم تسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن التحویل إلى العملة الرئیسیة سوریة المركزي. یت

إثبات اإلیراد
لنموذج  ن میتم االعتراف باإلیراد لیعكس المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن یكون لھا حق فیھ مقابل السلع أو الخدمات المقدمة للزبائن وفقاً

یرادات:عتراف باإلالتالیة عند االالسیاساتیجب تطبیق خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع الزبائن.خمس 

تقدیم الخدمات
صبح بالدفع المسبق یالمشتركعند تقدیم الخدمات. عندما یقوم الحقة ومسبقة الدفعتسجل اإلیرادات الناتجة من خدمات االتصاالت 

واستوفت التزامھا باألداء یصبح لدى الشرك ةلدى الشركة التزام بموجب عقد ألداء ذلك المقابل. عندما تقوم الشركة بتقدیم الخدمات أوالً
ستخدم یأصل بموجب عقد. یتم تسجیل المبالغ المقبوضة الناتجة عن بیع رصید مسبق الدفع كالتزام بموجب عقد حتى ذلك الوقت الذي

الخدمة وعندھا یتم تسجیلھا كإیرادات. یتم تسجیل اإلیرادات الناتجة من االتصاالت الصوتیة والرسائل وخدمات االنترنت المشتركفیھ 
والمتضمنة في حزم الباقات عندما یتم تقدیم الخدمات خالل فترة العقد.

إیرادات الفوائد
دة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي.یتم إثبات إیرادات الفوائد عندما تستحق الفائ

سلعمبیعات ال
یتم االعتراف باإلیرادات من بیع السلع (أجھزة المودم) في نقطة زمنیة معینة والتي یتم عندھا انتقال السیطرة على األصل المباع 

إلى الزبون، والتي عادة ما تكون عند تسلیم السلع للمشتري.

ضریبــة الدخــل
یتم قیاس الموجودات والمطلوبات الحالیة المتعلقة بضریبة الدخل ضریبة الدخل بما یتوافق مع القوانین المالیة السوریة.یتم احتساب 

على المبلغ المتوقع استرداده أو دفعھ للجھات  دخل المستخدمة . إن معدالت وقوانین ضریبة الالضریبیةللفترة الحالیة والفترات السابقة بناًء
مخصص ضریبة الدخل ھي تلك الساریة كما في تاریخ بیان المركز المالي الموحد.الحتساب مبلغ 

. یتم الموحدالمركز الماليبیانیتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طریقة االلتزام على كافة الفروقات الزمنیة المؤقتة في تاریخ 
ویتم تخفیضھا في حالة توقع عدم إمكانیة االستفادةالموحدالمركز الماليبیانمراجعة رصید الموجودات الضریبیة المؤجلة في تاریخ 

أو كلیاً. من تلك الموجودات الضریبیة جزئیاً

للنسب الضریبیة التي یتوقع تطبیقھا عند تحقق األصل أو تسویة االلتزام الضریبي  یتم احتساب األصل وااللتزام الضریبي المؤجل وفقاً
.الموحدالمركز الماليبیانوانین القائمة في تاریخ المؤجل بناء على الق

یتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة المتعلقة بالضریبة، إذا كان ھناك حق قانوني قابل للتنفیذ لمقاصة مخصص ضریبة الدخل 
عن ضریبة الدخل.بحیث تكون ضریبة الدخل المؤجلة ھي لنفس المؤسسة الخاضعة للضریبة والجھات الرسمیة المسؤولة 

مصاریف الفوائد
الفوائد عندما تستحق الفائدة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي.مصاریفیتم إثبات 

المخزون
یظھر المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة المتوقع تحقیقھا أیھما أقل. تمثل التكالیف جمیع المصروفات المتكبدة على المخزون حتى وصولھ 

وشكلھ الحالي والمتضمنة تكلفة الشراء، الرسوم الجمركیة، وتكالیف النقل على أساس المتوسط المرجح. یحدد صافي القیمة إلى موقعھ 
المتوقع تحقیقھا على أساس سعر البیع التقدیري بعد حسم أي تكالیف إضافیة متوقع تحملھا حتى إتمام البیع.

النقد وما في حكمھ
مل على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصیرة األجل والتي لھا تالتدفقات النقدیة، فإن النقد وما في حكمھ یشلغرض بیان 

منھا التسھیالت المصرفیة (أرصدة السحب على المكشوف). تواریخ إستحقاق ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ اإلیداع مخصوماً
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة 2.

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة2.3

ذمم مدینة
منھ في قیمتھا. یتم عمل مخصص لالنخفاض في القیمة عند أي مخصص لإلنخفاضاتدرج الذمم المدینة بمبلغ الفاتورة األصلي محسوماً

وجود دلیل موضوعي یثبت عدم قدرة الشركة على تحصیل جمیع المبالغ المستحقة (مثل احتمالیة عجز المدین أو تعرضھ لصعوبات 
نة من خالل یم المدرجة للذمم المدییتم تخفیض القمالیة جوھریة). یتم إعدام الذمم المدینة غیر القابلة للتحصیل عند عدم احتمال تحصیلھا،

استخدام حساب المخصص.

تدني قیمة الموجودات المالیة

تقوم الشركة بتاریخ بیان المركز المالي الموحد بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل على تدني قیمة األصل المالي أو مجموعة من األصول 
المالیة. تنخفض قیمة األصل أو مجموعة من األصول المالیة إذا، وفقط إذا، كان ھناك دلیل موضوعي على إنخفاض القیمة نتیجة لواحد 

اث التي وقعت بعد اإلعتراف األولي باألصل (حدث خسارة)، ویكون لھذا الحدث أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة أو أكثر من األحد
المقدرة لألصل المالي أو مجموعة من األصول المالیة التي یمكن تقدیرھا بموثوقیة. تشمل األدلة الموضوعیة مؤشرات تدل على أن 

اجھون صعوبات مالیة كبیرة أو إحتمال كبیر لإلفالس أو إعادة تنظیم مالي حیث تشیر البیانات المقترض أو مجموعة من المقترضین یو
طة بالملحوظة إلى أن ھناك انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مثل الدفعات المؤجلة أو الظروف االقتصادیة المرت

بتعثرات السداد.

:فة المطفأةالموجودات المسجلة بالتكل
تقوم الشركة أوال بتقییم ما إذا كان یوجد دلیل موضوعي على تدني القیمة بشكل منفرد لألصول المالیة التي تعتبر ھامة بشكل منفرد أو 
بشكل جماعي لألصول المالیة التي ال تعتبر ھامة بشكل منفرد. وإذا حددت الشركة عدم وجود دلیل موضوعي على تدني القیمة ألصل 

أم ال، تقوم بتضمین األصل في مجموعة من األصول المالیة ذات سمات مشابھة لمخاطر مالي ً یتم تقییمھ بشكل منفرد، سواء كان ھاما
مر تاإلئتمان ویتم تقییم تدني قیمتھا بشكل جماعي. ال یتم تضمین األصول المالیة التي یتم تقییم تدني قیمتھا بشكل منفرد والتي یتم أو یس

ائر ناجمة عن تدني قیمتھا في التقییم الجماعي لتدني القیمة.اإلعتراف بخس

في حال وجود دلیل موضوعي على تكبد خسارة ناجمة عن تدني في قیمة أصل، یتم قیاس مبلغ الخسارة على أنھ الفرق بین القیمة 
بسعر ئتمان المستقبلیة التي لم یتم تكالمدرجة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة (بإستثناء خسائر اال بدھا) مخصوماً

یان بالفائدة الفعلي األصلي لألصل. یتم تخفیض المبلغ المسجل لألصل من خالل حساب المخصص ویتم االعتراف بمبلغ الخسارة في
. المرحليالدخل الشامل الموحد

إذا تغیر مبلغ خسارة تدني القیمة، في فترة الحقة بالزیادة او النقص، وكان یمكن ربط التغیر بشكل موضوعي بحدث معین وقع بعد 
اإلعتراف بتدني القیمة، یتم عكس خسارة تدني القیمة المعترف بھا سابقا بتعدیل حساب المخصص.

ذمـم دائنـة ومستحقـات
لمستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بھا من قبل المورد.یتم إثبات المطلوبات للمبالغ ا

مخصصات

المرجح أن تكون التدفقات الخارجیة المتجسدة في ومن یتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني أو فعلي نتیجة حدث سابق، 
المزایا االقتصادیة ضروریة من أجل تسدید االلتزام و یمكن عمل تقدیر معقول لمبلغ االلتزام. یتم عرض المبلغ المصروف المتعلق بأي 

بعد خصم أي تسدیدات.المرحلي بیان الدخل الشامل الموحدمخصص في

والمطلـوبات المالیـةالغاء اإلعتـراف بالموجـودات

الموجودات المالیة
حسب مقتضى –یتم إلغاء االعتراف باألصل المالي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالیة المتشابھة 

الحال) عند:

انتھاء الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من األصل المالي، أو-
قیام الشركة بنقل الحقوق بإستالم التدفقات النقدیة لألصل المالي، أو تحمل مسؤولیة دفع التدفقات النقدیة بالكامل لطرف ثالث -

حال استالمھا بدون تأخیر جوھري من خالل ترتیبات تحویل، وإما (أ) قیام الشركة بنقل جمیع مخاطر ومنافع ملكیة األصل 
لم تقم الشركة بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع األصل المالي بشكل جوھري، لكن المالي بشكل جوھري، أو (ب) إذا

قامت بتحویل السیطرة على األصل.



المساھمة المغفلة العامةسیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
المالیة الموحدة المرحلیة المختصرةإیضاحات حول البیانات 

2018ایلول 30

10

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2.
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(تتمة)الغاء اإلعتـراف بالموجـودات والمطلـوبات المالیـة

(تتمة)الموجودات المالیة
عندما تقوم الشركة بنقل حقوق استالم التدفقات النقدیة ألصل أو أنھا دخلت في ترتیبات تحویل، فإنھا تقیم فیما إذا احتفظت بمخاطر 

م تحول ولومنافع ملكیة األصل والى أي مدى. إذا لم تقم الشركة بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع ملكیة األصل بشكل جوھري،
السیطرة على األصل المنقول، فإن الشركة تستمر باالعتراف باألصل المنقول إلى حد مشاركتھا المستمرة. في ھذه الحالة، تقوم الشركة 
باالعتراف بااللتزام المصاحب. یتم تقییم األصل المنقول وااللتزام المصاحب على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات المحتفظ بھا  أیضاً

قبل الشركة. من
یتم تقییم المشاركة المستمرة التي لھا شكل ضمان لألصل المنقول بالقیمة الدفتریة األصلیة لألصل أو أكبر قیمة یمكن أن یطلب من 

الشركة دفعھا، أیھما أقل.

المطلوبات المالیة
حاسبة میتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائھ أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط مختلفة، یتم 

یان الدخلبھذا التعدیل على أنھ انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جدید ویتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة في 
.المرحليالشامل الموحد

مقاصة األدوات المالیة
یتم إجراء المقاصة بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وإظھار المبلغ الصافي في بیان المركز المالي الموحد إذا كان ھناك حق 

ویة صافي المبلغ لتحقیق الموجودات وتسقانوني قائم وملزم إلجراء المقاصة بین المبالغ المسجلة، وأن ھناك نیة لتسویتھا على أساس
المطلوبات في ذات الوقت.

األربـاح الموزعـة على األسھـم العـادیـة
یتم إثبات األرباح الموزعة على األسھم العادیة كالتزام على الشركة وتطرح من حقوق الملكیة عندما تتم الموافقة علیھا من قبل الھیئة 

العامة للمساھمین.

الثابتةالموجودات 

بالتكلفة بعد حسم االستھالك المتراكم وأي اضمحالل في القیمة،إن وجد. تتضمن التكلفة النفقات المتكبدة إلستبدال تدرج الموجودات الثابتة
ت. اعنصر أساسي من الموجودات الثابتة وتكالیف االقتراض المتكبدة عن المشاریع االنشائیة طویلة األجل، إذا تم استیفاء شروط االثب

على مراحل، تقوم الشركة بإثبات تكلفة تلك العناصر كموجودات منفردة بأعمار عند استبدال عناصر أساسیة من الموجودات الثابتة
إنتاجیة محددة واستھالك محدد. كذلك عند إجراء معاینة رئیسیة ألي من الموجودات یتم إدراج تكلفة المعاینة في القیمة المدرجة لألصل 

كمصاریف.لمرحلي ابیان الدخل الشامل الموحدلفة استبدال إذا تم استیفاء شروط اإلثبات. یتم إثبات جمیع النفقات األخرى فيعلى أنھا تك

یحسب االھتالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات التالیة:

سنوات2-10 تجھیزات ومعدات الشبكة
سنوات4 أجھزة حاسوب وأجھزة مكتبیة
سنوات5 السیارات

سنوات10 وأعمال مدنیةأثاث ومفروشات

.األراضي والموجودات الثابتة قید التثبیتال یتم استھالك

ذا إتتم مراجعة القیم المتبقیة لألصول واألعمار اإلنتاجیة وطرق االستھالك في نھایة كل سنة مالیة ویتم تعدیلھا على أساس مستقبلي 
تطلب األمر.

ي ربح أیتم استبعاد بند من الموجودات الثابتة عند البیع أو عندما ال یتوقع الحصول على منافع اقتصادیة من استخدامھ أو بیعھ. یتم إثبات
یان بأو خسارة ناتجة عن استبعاد األصل (یتم احتسابھا على أنھا الفرق بین صافي النقد المحصل من البیع والقیمة المدرجة لألصل) في 

التي یتم فیھا استبعاد األصل.للفترةالمرحلي الدخل الشامل الموحد
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عقود اإلیجار التشغیلیة
أجیر.على أساس القسط الثابت على مدى فترة التالمرحلي بیان الدخل الشامل الموحدیتم إثبات عقود اإلیجار التشغیلیة كمصاریف ضمن 

إن جمیع عقود الشركة ھي عقود تشغیلیة.

الموجودات المعنویة
ومزود اإلنترنت وتراخیص البرامج.المعنویة على قیمة ترخیص الشبكة النقالة وتراخیص الترددتشتمل الموجودات

15سنة وھي مدة الترخیص، وتم االنتھاء من إطفاء تراخیص التردد على فترة 20قالة على فترة لنیتم اطفاء قیمة ترخیص الشبكة ا
ال یتم إطفاء الموجودات المعنویة قید سنوات.5برامج على فترة البینما یتم اطفاء تراخیص ،BOTسنة والتي كانت تمثل مدة عقد الـ 

التثبیت.
منھا أیة مخصصات لإلطفاء وأیة مخصصات  یتم تسجیل الموجودات المعنویة عند شرائھا بالتكلفة وفیما بعد یتم تقییمھا بالتكلفة مطروحاً

المعنویة إلى موجودات ذات أعمار إنتاجیة محددة وغیر محددة.متعلقة بتدني قیمتھا. تقسم الموجودات 
یتم إطفاء الموجودات المعنویة التي لدیھا أعمار إنتاجیة محددة على مدى األعمار االقتصادیة ویتم تقییمھا من حیث تدني القیمة في حال

ة اإلطفاء للموجودات المعنویة ذات األعمار المحددة وجود مؤشر لتدني قیم تلك الموجودات المعنویة. تتم مراجعة فترة االطفاء وطریق
في نھایة كل سنة مالیة على األقل.

المعنویة أو التغیر في نمط استھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھ تتم معالجتھا للموجودات إن التغیرات في العمر الزمني 
ما أكثر مالئمة. وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي. كما تسجل أیھ-إما بتغییر فترة اإلطفاء أو طریقة اإلطفاء

مع العناصر المشابھة لھا من حیث المرحلي بیان الدخل الشامل الموحدمصاریف إطفاء الموجودات المعنویة ذات العمر المحدد في 
الطبیعة.

إما لكل أصل معنوي أما الموجودات المعنویة التي عمرھا الزمني غیر  محدد، ال یتم إطفاؤھا ولكن تتم مراجعة التدني في قیمتھا سنویاً
لتحدید ما إذا كان العمر غیر المحدد  على حدة أو على مستوى الوحدات المنتجة للنقد. تتم مراجعة العمر الزمني لألصل المعنوي سنویاً

ذا ثبت غیر ذلك، فإن التغییر من عمر زمني غیر محدد إلى عمر زمني محدد یكون ال یزال لھ ما یؤیده بتاریخ إعداد البیانات المالیة، وإ
على أساس مستقبلي.

یتم احتساب األرباح أو الخسائر عند استبعاد أصل معنوي على أنھا الفرق بین النقد المحصل من البیع والقیمة المدرجة لألصل ویتم 
.لمرحليابیان الدخل الشامل الموحدتم إثبات خسائر تدني قیمة الموجودات المعنویة في . یالمرحليبیان الدخل الشامل الموحدإثباتھا في

التدني في قیمة الموجودات غیر المالیة

المركز المالي الموحد لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي یثبت تدني قیمة أصل غیر مالي. بیانتقوم الشركة بعمل تقییم في تاریخ 
إذا وجد مثل ھذا الدلیل، أو عندما یجب إجراء فحص تدني سنوي لألصل، تقوم الشركة بعمل تقییم لمبلغ األصل القابل لإلسترداد. إن 

تكلفة البیع أوقیمتھا قید االستخدام أیھما أعلى القیمة القابلة لإلسترداد لألصل ھي القیمة العادلة ل ً ألصل أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصا
والتي یتم تحدیدھا لكل أصل على حدة، مالم یكن األصل غیر منتج للتدفقات النقدیة المستقلة إلى حد بعید عن تلك المنتجة من الموجودات 

األخرى أو مجموعة من الموجودات. 

ة المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قیمتھا القابلة لإلسترداد، یكون ھناك تدني في قیمة األصل، ویتم إظھار عندما تزید القیم
الیة حاألصل بالمبلغ القابل لالسترداد. عند تقییم القیمة قید االستخدام لألصل، فان التدفقات النقدیة المستقبلیة یتم خصمھا إلى قیمتھا ال

صم ما قبل الضریبة والذي یعكس التقییمات الحالیة للسوق للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر الخاصة باألصل. عند تحدید بإستخدام معدل خ
القیمة العادلة بعد خصم تكالیف البیع، فإنھ یتم استخدام نموذج تقییم مناسب. 

لم تعد موجیتم عمل تقییم في تاریخ بیان المركز المالي الموحد، حول ما إذا كان ھناك أي ودة مؤشر یثبت بأن خسائر التدني المثبتة مسبقاً
أو أنھا انخفضت. إذا وجد مثل ھذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد. یتم إسترداد

فقط إذا كان ھناك تغییر في التقدیرات المستخدمة خ إثبات لتحدید مبلغ الموجودات القابلة لالسترداد منذ تاریخسارة التدني المثبتة مسبقاً
آخر خسارة تدني في القیمة. إن قیمة اإلسترداد محددة بحیث ال تتجاوز القیمة المدرجة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد، وأن ال تتجاوز 

تم إثبات خسارة تدني للموجود في السنوات السابقة. یتمالقیمة المدرجة التي كان من الممكن تحدیدھا، بعد حسم اإلستھالك، فیما لو لم ی
.المرحليبیان الدخل الشامل الموحدإثبات ھذه اإلستردادات في 
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قیاس القیمة العادلة

السعر الذي یمكن استالمھ من بیع أصل أو دفعھ لنقل التزام في عملیة منتظمة بین مشاركین في السوق بتاریخ قیاس إن القیمة العادلة ھي 
:األدوات المالیة. إن قیاس القیمة العادلة مبني على افتراض أن عملیة بیع االصل أو نقل االلتزام تحدث

السوق األساسي لألصل أو االلتزام،في إما -
.سوق األساسي، في أكثر سوق مالئم لألصل أو االلتزامأو عند غیاب ال-

لل شركة.على أن یكون السوق األساسي أو أكثر سوق مالئم متاحاً

على االفتراضات التي یعتمد علیھا المشاركون في السوق عند تسعیر ھذه األدوات على  یتم قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام بناًء
م.السوق یعملون على تحقیق أفضل مصالح اقتصادیة لھافتراض أن المشاركین في

إن قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة یأخذ باالعتبار قدرة المشاركین في السوق لتولید أفضل الفوائد االقتصادیة من خالل 
باالستخدام األعلى واألفضل لھا.االستخدام األعلى واألفضل لألصول أو من خالل بیعھا الى مشاركین آخرین في السوق یقومون 

باستخدام طرق تقییم مناسبة للظروف المحیطة والتي یتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، وتعظیم استخدام المعطیات الشركةقوم ت
.المالئمة التي یمكن مالحظتھا و تقلیل استخدام المعطیات التي ال یمكن مالحظتھا

ر متداول كمتداول وغیالتصنیف 

تقوم الشركة بتصنیف الموجودات والمطلوبات في بیان المركز المالي الموحد كموجودات ومطلوبات متداولة وغیر متداولة. تصنف 
الموجودات على أنھا متداولة عندما یكون:

المعتادةمن المتوقع تحقق قیمتھا أو أن یكون محتفظا بھا بغرض البیع أو أنھا ستستخدم خالل دورة التشغیل -
محتفظ بھا أساسا بغرض االتجار-
من المتوقع تحقق قیمتھا خالل اثنى عشر شھرا من تاریخ بیان المركز المالي -
ل قأو أنھا تتمثل في نقدیة أو ما في حكمھا ما لم یكن ھناك قیود تمنع تبادلھا أو استخدامھا في سداد التزام لمدة اثنى عشر شھرا على األ-

كز المالي.بعد تاریخ بیان المر
جمیع الموجودات األخرى تصنف كموجودات غیر متداولة.

تصنف المطلوبات على أنھا متداولة عندما یكون:
من المتوقع تسویتھا خالل دورة التشغیل المعتادة.-
محتفظ بھا أساسا بغرض االتجار-
تكون مستحقة التسویة خالل اثنى عشر شھرا من تاریخ بیان المركز المالي-
ى الشركة حق غیر مشروط في تأجیل سداد االلتزام لمدة اثنى عشر شھرا على االقل بعد تاریخ بیان المركز المالي.أو لیس لد-

یتم تصنیف كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.

التغییرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات2.4

مع الزبائنالسیاسات المحاسبیة المتعلقة باإلیرادات من العقود 

أسست ھذه السیاسات المحاسبیة الجدیدة لنموذج من خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع الزبائن. یتم -
االعتراف باإلیراد لیعكس المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن یكون لھا حق فیھ مقابل السلع أو الخدمات المقدمة للزبائن.

بعین االعتبار جمیع الحقائق والظروف عند والتقدیرأن تقوم باالجتھاد الشركةاسات المحاسبیة الجدیدة من تتطلب ھذه السی- ، آخذًة
طریقة المحاسبة  تطبیق كل خطوة من نموذج الخطوات الخمس على العقود مع الزبائن. وتحدد ھذه السیاسات المحاسبیة الجدیدة أیضاً

والمصاریف األخرى المتعلقة بالعقد مباشرًة.عن المصاریف المترتبة على العقود 
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة).2

(تتمة)واإلفصاحاتالتغییرات في السیاسات المحاسبیة2.4

(تتمة)السیاسات المحاسبیة المتعلقة باإلیرادات من العقود مع الزبائن

خفاض ، ونتج عن تطبیقھ اندون إعادة عرض البیانات المالیةالسیاسات المحاسبیة الجدیدة بأثر رجعي معدلقامت الشركة بتطبیق ھذه -
المقدمة من خدماتبسبب تغیر توقیت الوفاء بالتزامات األداء الناجمة عن العروض والباقات المتعلقة بالإیرادات الخطوط مسبقة الدفع

.قبل الشركة

.2018كانون الثاني1محاسبیة الجدیدة بأثر رجعي معدل فقط على العقود التي لم تنتھ كما في تم تطبیق ھذه السیاسات ال-

إن أثر تطبیق ھذه السیاسات المحاسبیة ھو كالتالي:

:2018كانون الثاني 1األثر على بیان المركز المالي (زیادة / (نقص)) كما في 

لیرة سوریة
حقوق المساھمین والمطلوبات

المطلوبات المتداولة
)39,332,530(أرصدة دائنة أخرى

786,650,591إیرادات مؤجلة
)83,919,886(مخصص ضریبة الدخل

)235,995,177(المستحق الى الحكومة السوریة عن تقاسم اإلیرادات
)11,799,759(المستحق للھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت

415,603,239مجموع المطلوبات المتداولة
415,603,239مجموع المطلوبات

:2018كانون الثاني 1(زیادة / (نقص)) كما في تغیرات في حقوق الملكیة األثر على بنود بیان ال

لیرة سوریة

201780,756,335,912كانون األول 31لألرباح المدورة كما فيالرصید الختامي
األثر الناتج عن التغیر في االعتراف باالیرادات:

)786,650,591(صافي االیرادات

األثر الناتج عن التغیر في االعتراف بالمصاریف:
235,995,177من اإلیراداتحصة الحكومة السوریة

11,799,759لقطاع االتصاالتاألجور والمساھمات السنویة للھیئة الناظمة
39,332,530اإلداریةالمصاریف 

83,919,886مصروف ضریبة الدخل

)415,603,239(مجموع التعدیالت

(بعد 2018كانون الثاني 1كما فيلألرباح المدورةالرصید االفتتاحي
80,340,732,673التعدیل الناتج عن التغییر في السیاسات المحاسبیة المتعلقة باالیرادات)
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2.

أھـم االجتھادات والـتقـدیـرات الـمحـاسـبـیـة2.5
یرادات اإلیتطلب من إدارة الشركة القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیمة المرحلیة المختصرةإن إعداد البیانات المالیة الموحدة 

وكذلك االلتزامات المرحلیة المختصرة، والموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات المرفقة في البیانات المالیة الموحدة والمصاریف
الطارئة المفصح عنھا. إن عدم التأكد المتضمن في اجتھادات وتقدیرات اإلدارة قد یؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات 

في المستقبل.المرحلیة المختصرة المالیة الموحدة والمطلوبات الظاھرة في البیانات 

فیما یلي أھم ھذه التقدیرات:

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

حالة عدم التیقن المستقبلیة فإن إدارة الشركة متأكدة من أن الشركة لدیھا الموارد االستقرار التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة و
الكافیة لتساعدھا على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست على درایة بأیة امور جوھریة

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

قیم الموجودات غیر المالیةتدني
ي ھي قیمتھا لإلسترداد والتفي القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد قیمتھا القابلة انخفاضیكون ھناك 

تكالیف البیع على البیان ً تكالیف البیع أو قیمتھا قید اإلستخدام ــ أیھما أعلى. یعتمد احتساب القیمة العادلة ناقصا ت المتوفرة االعادلة ناقصاً
التكالیف اإلضافیةمن معامالت البیع الملزمة والتي تتم على أسس تجاریة ألصول مماثلة أو أسعار السوق الممكن مالحظتھا لبیع ناقصاً

لنموذج تقییم التدفقات النقدیة المخصومة. یتم استخالص التدفقات النقدیة من المیزانی ةاألصل. یتم احتساب القیمة قید اإلستخدام وفقاً
تي ستعمل ت المستقبلیة الھامة البھا بعد أو االستثماراالشركةللسنوات الخمسة القادمة دون أن تتضمن أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم 

على تحسین أداء األصل من وحدة إنتاج النقد الخاضعة للفحص. إن القیمة القابلة لالسترداد حساسة بالنسبة لمعدل الخصم المستخدم في 
ومعدل ال دم ألغراض التقدیر نمو المستخنموذج تقییم التدفقات النقدیة مثلما ھي حساسة بالنسبة للتدفقات النقدیة الواردة المتوقعة مستقبالً

المستقبلي.

األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة والموجودات المعنویة
دیر قتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات الثابتة لحساب االستھالك والموجودات المعنویة لحساب االطفاء. یتم تحدید ھذا الت

متوقع فیھا استخدام األصل وطبیعة التآكل والتقادم الفني والتجاري. تقوم اإلدارة، على أساس سنوي، بعد األخذ في االعتبار المدة ال
بمراجعة األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة والمعنویة. یتم تعدیل مخصصي االستھالك واالطفاء المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن 

سابقة.األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات ال

اضمحالل المخزون
قیمة لیـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة المتوقع تحقیقھا، أیھما أقل. عندما یصبح المخزون تالفا أو متقادماً، یتم عمل تقدیر لصافي ا

ادمة، فیتم لكنھا تالفة أو متقالمتوقع تحقیقھا. یتم عمل ھذا التقدیر بشكل فردي على المبالغ الھامة. أما المبالغ غیر الھامة بشكل فردي و
على أسعار البیع التاریخیة. یتم إثبات أي فرق  لنوع المخزون ودرجة التقادم أو التلف، بناًء تقییمھا بشكل جماعي ویطبق المخصص وفقاً

.المرحليبیان الدخل الشامل الموحدبین المبالغ الفعلیة المحققة في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقعة في 

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

فردي على المبالغ الھامة. أما المبالغ غیر الھامة بشكل فردي، والتي فاتت مواعید استحقاقھا، یتم تقییمھا بشكل جماعي ویتم عمل 
لمدة فوات مواعید االستحقاق. مخصص وف قاً

.المرحليدبیان الدخل الشامل الموحیتم إثبات أي فرق بین المبالغ الفعلیة والمحصلة في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقعة في 
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الـمحـاسـبـیـة (تتـمة)أھـم االجتھادات والـتقـدیـرات 2.5 

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

راض التقاریر وألغلكل بند ضریبي وتقدیر الفروقات المؤقتة الناتجة عن المعامالت المختلفة لبعض بنود البیانات المالیة المعدة 
كما یتم تسجیل الموجودات الضریبیة المؤجلة للمدى الذي یمكن خاللھ االستفادة منھا، وتعتمد االستفادة من الضریبیة المحلیة.

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

محالل قیمة أجھزة البث الخلويمخصص اض
والتي قد تحدث نتیجة األضرار التي قد تلحق بھا الخلويإدارة الشركة بتقدیر مخصص عن اضمحالل قیمة أجھزة البثتقوم 

بسبب األحداث التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة.

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

قطاعات تشغیل على النحو التالي:

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

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

ات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة.قیاس الربح والخسارة في البیان

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

السوریة.ال تخضع إلى تقاسم اإلیرادات مع الحكومة مزود خدمة اإلنترنت إن إیرادات 

صاریف المیتم توزیع المصاریف المشتركة على أساس نسبة مشاركة كل قطاع في تحقیق إیرادات الشركة ككل، ویتم تحمیل 
.الفعلیة الخاصة بكل نوع من أنواع اإلیرادات بشكل مباشر على القطاع الذي تعود الیھ
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معلومات القطاعات (تتمة).3

المجموعأخرى غیر موزعةمزود خدمة االنترنتتجوال الزائرین األجانبخطوط الجیل الثالثالخطوط المسبقة الدفعالخطوط الالحقة الدفع2018أیلول 30ة أشھر المنتھیة في تسعلل

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

137,326,218,590-13,866,791,83290,540,126,41432,061,378,356835,334,41122,587,577المفوترةإجمالي اإلیرادات
155,574,852---)51,366,133(888,392206,052,593اإلیرادات المؤجلة للباقات المفعلة غیر المستھلكةصافي التغیرات في 

-------غیر المفوترةاإلیراداتصافي التغیر في 
)319,581,367(---)32,291,088()27,482,145()259,808,134(خصم مبیعات

137,162,212,075-13,607,872,09090,718,696,86231,977,721,135835,334,41122,587,577صافي اإلیرادات  
-

)27,247,790,267(--)165,403,783()6,417,078,080()17,937,751,450()2,727,556,954(حصة الحكومة السوریة من اإلیرادات  
)2,037,684,387(--)12,405,284()480,150,195()1,340,573,555()204,555,353(الناظمة لقطاع االتصاالتاألجور والمساھمات السنویة للھیئة 

107,876,737,421-10,675,759,78371,440,371,85725,080,492,860657,525,34422,587,577حصة سیریتل من اإلیرادات  

)1,474,940,956(--)8,315,501(-)1,336,380,884()130,244,571(مع الشركة السوریة لالتصاالتالصادرمصاریف الربط البیني
)27,000,577,696(-)3,857,816()404,301,027()5,050,879,719()16,126,762,582()5,414,776,552(مصاریف مباشرة أخرى

79,401,218,769-5,130,738,66053,977,228,39120,029,613,141244,908,81618,729,761مجمل الربح 

)4,469,928,766(-)660,957()1,043,345()1,305,903,185()2,909,009,970()253,311,309(مصاریف البیع والتسویق 
)19,443,873,343(-)5,731,476()426,838,400()5,516,006,855()11,145,972,145()2,349,324,467(المصاریف اإلداریة

)707,829,758(-)253,966()5,645,664()207,937,716()402,677,001()91,315,411(استھالكات 
205,342,680-26,698,883102,863,27174,105,1081,598,68176,737بالصافيإیرادات أخرىومصاریف

54,984,929,582-12,160,099)187,019,912(2,463,486,35639,622,432,54613,073,870,493التشغیل(خسارة)ربح

)304,978,533()304,978,533(-----فروق القطع المحققة

182,825,151182,825,151-----فروق تقییم القطع غیر المحققة
16,263,15316,263,153-----إیرادات الفوائد

)457,500,000()457,500,000(-----مصاریف الفوائد
54,421,539,353)563,390,229(12,160,099)187,019,912(2,463,486,35639,622,432,54613,073,870,493الربح (الخسارة) قبل الضریبة

)8,334,489,649()8,334,489,649(-----ضریبة الدخل

46,087,049,704)8,897,879,878(12,160,099)187,019,912(2,463,486,35639,622,432,54613,073,870,493صافي ربح (خسارة) الفترة

23,642,024,418مصاریف رأسمالیة

15,171,933,346اإلستھالكات واإلطفاءات  
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 معلومات القطاعات )تتمة( .3

 المجموع أخرى غير موزعة مزود خدمة االنترنت تجوال الزائرين األجانب خطوط الجيل الثالث الخطوط المسبقة الدفع الخطوط الالحقة الدفع  2017أيلول   30للتسعة أشهر المنتهية في 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
        )غير مدققة(

 122,986,716,335 - 19,750,419 1,064,654,701 27,917,380,919 80,411,501,437 13,573,428,859 المفوترة إجمالي اإليرادات

 - - - - - - - صافي التغيرات في اإليرادات المؤجلة للباقات المفعلة غير المستهلكة

 (1,322,440,002) - (695,750) - (835,117,872) - (486,626,380) غير المفوترة اإليراداتصافي التغير في 

 (263,490,754) - - - (17,382,130) (14,208,374) (231,900,250) خصم مبيعات

 121,400,785,579 - 19,054,669 1,064,654,701 27,064,880,917 80,397,293,063 12,854,902,229 صافي اإليرادات  

        

 (35,864,391,348) - - (316,579,038) (8,375,214,276) (23,340,889,116) (3,831,708,918) اإليرادات   حصة الحكومة السورية من

 (1,793,219,568) - - (15,828,952) (418,760,714) (1,167,044,456) (191,585,446) األجور والمساهمات السنوية للهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت

 83,743,174,663 - 19,054,669 732,246,711 18,270,905,927 55,889,359,491 8,831,607,865   حصة سيريتل من اإليرادات

        

 (1,884,509,025) - - (9,391,241) - (1,719,023,890) (156,093,894) مصاريف الربط البيني مع الشركة السورية لالتصاالت

 (33,990,315,871) - (1,573,296) (558,350,309) (5,624,669,938) (23,316,610,417) (4,489,111,911) مصاريف مباشرة أخرى
 47,868,349,767 -  17,481,373  164,505,161  12,646,235,989  30,853,725,184  4,186,402,060 مجمل الربح 

        

 (3,288,818,672)  -    -     -   (653,169,801)  (2,374,535,749)  (261,113,122) مصاريف البيع والتسويق 
  (14,965,370,854) - (2,659,911)   (411,034,425)  (3,317,856,403)  (9,492,709,415)  (1,741,110,700) المصاريف اإلدارية

 (395,251,774) - (80,522) (3,432,457) (87,973,430) (261,195,307) (42,570,058) استهالكات 

  215,202,340  -  33,777   1,887,271   47,976,837   142,517,082   22,787,373  صافيمصاريف وإيرادات أخرى بال

  29,434,110,807  -  14,774,717  (248,074,450)   8,635,213,192   18,867,801,795   2,164,395,553  ربح )خسارة( التشغيل

        

  108,362,078   108,362,078     -     -     -     -     -  فروق القطع المحققة

  55,506,085   55,506,085     -     -     -     -     -  فروق تقييم القطع غير المحققة

  47,163,888   47,163,888     -     -     -     -     -  إيرادات الفوائد

 (95,466,405)  (95,466,405)     -    -    -    -    - مصاريف الفوائد

  29,549,676,453  115,565,646  14,774,717  (248,074,450)   8,635,213,192   18,867,801,795   2,164,395,553  الربح )الخسارة( قبل الضريبة
        

 (5,209,380,476)  (5,209,380,476)     -     -     -     -     -  ضريبة الدخل

  24,340,295,977  (5,093,814,830)   14,774,717  (248,074,450)   8,635,213,192   18,867,801,795   2,164,395,553  صافي ربح )خسارة( الفترة

        

 34,051,558,636 مصاريف رأسمالية

 14,613,349,618 اإلستهالكات واإلطفاءات  
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صافي اإلیرادات   .4

أیلول30المنتھیة في أشھرللتسعة
2017 2018

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

13,573,428,859 13,866,791,832 (*)المفوترةإیرادات الحقة الدفع
80,411,501,437 90,540,126,414 إیرادات مسبقة الدفع (*)
27,917,380,919 32,061,378,356 المفوترةإیرادات الجیل الثالث
1,064,654,701 835,334,411 ب (*)إیرادات تجوال الزائرین األجان

(1,322,440,002) - غیر المفوترة صافي التغیرات في اإلیرادات
- 155,574,852 للباقات المفعلة غیر المستھلكةالمؤجلةیراداتاإلصافي التغیرات في 

19,750,419 22,587,577 المفوترة نترنتإیرادات مزود خدمة اإل
(263,490,754) (319,581,367) خصم مبیعات

121,400,785,579 137,162,212,075

بنود ایرادات الربط البیني الوارد من الشركة اإلیرادات الالحقة والمسبقة الدفع وایرادات تجوال الزائرین األجانب تتضمن ) إن(*
السوریة لالتصاالت وھي على الشكل التالي:

أیلول30للتسعة أشھر المنتھیة في 
2017 2018

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

143,563,353 113,736,695 الحقة الدفع-ایرادات الربط البیني الوارد 
1,143,291,507 873,611,943 مسبقة الدفع-ایرادات الربط البیني الوارد 

4,662,637 3,064,036 األجانبتجوال الزائرین -ایرادات الربط البیني الوارد 
1,291,517,497 990,412,674
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حصة الحكومة السوریة من اإلیرادات.5

أیلول30للتسعة أشھر المنتھیة في 
2017 2018

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

121,400,785,579 137,162,212,075 صافي اإلیرادات  

یطرح: 
(1,890,563,841) (1,474,940,956) مصاریف الربط البیني الصادر مع الشركة السوریة لالتصاالت

(253,146,957) (178,457,682) الربط البیني الصادر مع شركاء التجوالمصاریف 
1,322,440,002 - صافي التغیرات في اإلیرادات غیر المفوترة

- (155,574,852) صافي التغیرات في اإلیرادات المؤجلة
(19,750,419) (22,587,577) مزود خدمة االنترنت المفوترةاتایراد

یضاف: 
263,490,754 319,581,367 مبیعاتخصم 

120,823,255,118 135,650,232,375 الخاضع لتقاسم اإلیرادات  

30% 20% نسبة تقاسم اإلیرادات
36,246,976,535 27,130,046,475 حصة الحكومة السوریة من االیرادات الخاضعة لتقاسم االیراد

یضاف: 
(392,541,740) - صافي التغیر في حصة الحكومة من اإلیرادات غیر المفوترة

9,956,553 7,963,761 باإلیرادحصة الحكومة السوریة من بنود أخرى اضافیة غیر مرتبطة
- 109,780,031 صافي التغیر في حصة الحكومة من االیرادات المؤجلة للباقات المفعلة

35,864,391,348 27,247,790,267 إجمالي حصة الحكومة السوریة من اإلیرادات  

:من اإلیرادات على الشكل التاليتتوزع حصة الحكومة السوریة

أیلول30للتسعة أشھر المنتھیة في 
2017 2018

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

3,963,761,572 2,719,163,279 إیرادات الحقة الدفع
23,591,417,537 17,833,203,742 إیرادات مسبقة الدفع
8,375,218,388 6,412,275,671 إیرادات الجیل الثالث

316,579,038 165,403,783 إیرادات تجوال الزائرین األجانب
(392,541,740) - صافي التغیر في حصة الحكومة من اإلیرادات غیر المفوترة

- 109,780,031
التغیر في حصة الحكومة من اإلیرادات المؤجلة للباقاتصافي 

المفعلة غیر المستھلكة
9,956,553 7,963,761 بنود أخرى اضافیة غیر مرتبطة باإلیراد

35,864,391,348 27,247,790,267



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

2018أیلول30

20

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 

وق الخدمة الشاملةالمساھمة في صندجور لقاء كأ

مصاریف الربط البیني الصادر مع الشركة السوریة لالتصاالت.7

أیلول30المنتھیة في للتسعة أشھر 
2017 2018

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

 162,139,279 130,244,571 الحقة الدفع-مصاریف الربط البیني الصادر
 1,719,033,321 1,336,380,884 مسبقة الدفع-مصاریف الربط البیني الصادر 

 9,391,241 8,315,501 تجوال الزائرین األجانب-الربط البیني الصادر مصاریف
 1,890,563,841 1,474,940,956

ینزل: 
(6,054,816) - أخرىوصافي التغیر في مصاریف الربط البیني الصادر غیر المفوترة

1,884,509,025 1,474,940,956

مصـاریـف مباشرة أخرى.8
أیلول30أشھر المنتھیة فيللتسعة

2017 2018
(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة

1,354,874,733 1,264,241,321 )14إیضاح(مصروف إطفاء الموجودات المعنویة 
12,863,223,111 13,199,862,267 )13إیضاح(تجھیزات ومعدات البث الخلوي استھالك

2,592,562,942 (5,424,976,427)
اضمحالل قیمة أجھزة البث الخلويمخصصمصروف )استرداد(

)25(إیضاح 
9,265,922,109 9,590,724,160 مصاریف بنى تحتیة وأخرى
1,683,811,849 1,458,322,382 إیجارات وتأمین
5,299,365,267 4,935,324,483 صیانة

498,419,319 1,405,879,362 تكالیف مزودي الخدمات المضافة
246,748,751 185,877,596 لتجوالمصاریف الترابط مع شركات ا
185,387,790 385,322,552 تكلفة الدعم وبطاقات ھواتف المشتركین المباعة

33,990,315,871 27,000,577,696

أیلول 30للتسعة أشھر المنتھیة في 
2017 2018

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

198,188,078 203,937,246 من اإلیرادات الحقة الدفعوالمساھماتاألجور
1,179,570,877 1,337,490,281 من اإلیرادات مسبقة الدفعوالمساھماتاألجور

418,760,919 480,920,675 من إیرادات الجیل الثالثوالمساھماتاألجور
15,828,952 12,405,284 من إیرادات تجوال الزائرین األجانبوالمساھماتاألجور

(19,627,086) - من اإلیرادات غیر المفوترةوالمساھماتاألجور

- 2,333,619
األجور والمساھمات من اإلیرادات المؤجلة للباقات فيالتغیرصافي 

المفعلة الغیر مستھلكة
497,828 597,282 من بنود أخرى اضافیة غیر مرتبطة باإلیرادوالمساھماتاألجور

1,793,219,568 2,037,684,387
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المصـاریـف اإلداریـة.9

أیلول30أشھر المنتھیة فيللتسعة
2017 2018

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

6,070,039,278 6,858,110,604 )23أتعاب اإلدارة (إیضاح 
3,829,333,375 5,221,251,427 رواتب وأجور ومكافآت
1,430,695,775 2,479,234,233 سفر وإقامةنقل موظفین و
1,322,956,389 1,311,152,708 إیجارات ومنافع

150,556,662 127,806,372 أتعاب مھنیة ودراسات وأبحاث واستشارات
685,023,707 174,733,403 دیون مشكوك في تحصیلھامصروف مخصص

(281,876,309) 424,375,973 مخصص قطع غیار بطیئة الحركة )استردادمصروف (
1,155,798 5,549,092 حمایة ونظافة

58,508,923 52,234,704 قرطاسیة ومطبوعات ومواد مختلفة
3,018,683 77,513,022 رسوم بنكیة ورسوم كفالة بنكیة

524,655,488 566,750,575 صیانة
61,178,014 128,975,667 رسوم حكومیة

200,281,229 267,246,699 تدریب
200,560,602 305,673,053 تأمین
152,011,210 77,434,899 الشھداءحملة دعم أسر 
557,272,030 1,365,830,912 أخرى

14,965,370,854 19,443,873,343

غیر المحققةتقییم القطعفروق.10

فقد تم االعتراف بالمكاسب 2015شباط 15) الصادر عن ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة بتاریخ 12بموجب التعمیم رقم (
النقدیة بالعمالت األجنبیة (فروق تقییم القطع غیر المحققة) في بند منفصل في بیان الدخل الموحد، كما تم الناتجة عن اعادة تقییم البنود 

.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
لمجلس اإلدارة أو ضمھا لألرباح المدورة أو رسملتھا.
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ضریبـة الدخـل.11

إن الحركة على مخصص ضریبة الدخل ھي كما یلي:

30 أیلول 312017 كانون األول 20182017أیلول 30
(غیر مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

8,406,026,9435,887,254,3035,887,254,303الرصید في بدایة الفترة / السنة
ت الناتج عن التغیر في السیاسااألثر الضریبي

--)83,919,886((*)المحاسبیة المتعلقة باإلیرادات
8,289,560,4277,836,504,9275,206,744,452مصروف ضریبة الدخل عن الفترة / السنة

ة الدخل عن سنوات سابقة مصروف ضریب
44,929,2222,636,0242,636,024) 33(إیضاح 

)5,311,745,923()5,320,368,311()7,870,190,251(الضریبة المدفوعة خالل الفترة / السنة
8,786,406,4558,406,026,9435,784,888,856الرصید في نھایة الفترة / السنة

دخل لعام تسدیدھا ضمن ضریبة التم(*) نتج عن تطبیق السیاسات المحاسبیة المتعلقة باالیرادات بأثر رجعي ُمعدل فروقات ضریبیة (
. وسیتم تسویة ھذه الفروقات عند اعداد البیان 2018)، ھذه التعدیالت قد أدت إلى تعدیل مخصص ضریبة الدخل في بدایة عام 2017

.2018الضریبي الموحد لعام 

إن العالقة بین الربح الضریبي والربح المحاسبي مفصلة كما یلي:

أیلول30أشھر المنتھیة في للتسعة
20182017

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

54,421,539,35329,549,676,453المرحليالموحد الشامل الربح المحاسبي قبل الضریبة في بیان الدخل 
تعدیالت المصاریف واإلیرادات غیر الخاضعة للضریبة للوصول للربح 

2,732,796,580)5,142,863,864()*الضریبي (*

49,278,675,48932,282,473,033الربح الضریبي لشركة سیریتل موبایل تیلیكوم

%14%14معدل ضریبة الدخل

6,899,014,5684,519,546,225لشركة سیریتل موبایل تیلیكوممصروف ضریبة الدخل عن الفترة
7,748,9604,522,258الدخل عن الشركات التابعةیضاف: ضریبة 

6,906,763,5284,524,068,483مجموع ضریبة الدخل الموحدة

690,676,353226,203,424(***)یضاف: ضریبة إعادة االعمار

690,676,353452,406,848%10یضاف: رسم اإلدارة المحلیة 

4,065,697   1,444,193ضریبة ریع رؤوس األموال عن إیرادات الفوائد المصرفیة یضاف: 

8,289,560,4275,206,744,452المرحليالموحدالشاملمصروف ضریبة الدخل الموضح في بیان الدخل
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ضریبـة الدخـل (تتمة).11

یتكون بند تعدیالت المصاریف واالیرادات غیر الخاضعة للضریبة للوصول للربح الضریبي من فروق تقییم القطع غیر المحققة (**)
ومصروف مخصص إضمحالل أجھزة البث الخلوي ومصروف مخصصات أخرى باإلضافة إلى ایرادات الفوائد وبنود أخرى غیر 

.خاضعة للضریبة

، قامت الشركة بتعدیل نسبة ضریبة إعادة األعمار من نسبة 2017كانون األول 7/ تاریخ 46ریعي رقم /بناء على المرسوم التش(***)
.2018لعام ایلول30للفترة المنتھیة في %10إلى نسبة 2017لعام ایلول30للفترة المنتھیة في 5%

وقد قامت الشركة 2012إلى 2005تعود للسنوات من تم إجراء مراجعة ضریبیة من قبل الدوائر المالیة ونتج عنھا فروقات ضریبیة
33بتقدیم االعتراضات الضریبیة الالزمة على ھذه الفروقات إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة (اإلیضاح 

بموجب القرارات 2004لى إ2001المطالبات الضریبیة). تمت تسویة كافة الفروقات الضریبة واعتراضاتھا عن األعوام من –
.القطعیة ذات الصلة

(ضمناَ) حسب التواریخ المحددة لذلك، وتم تسدید مخصصات الضریبة 2017إلى 2013أعوام كما تم تقدیم البیانات الضریبیة عن 
.كما وردت في ھذه البیانات التي مازالت قید المراجعة لدى الدوائر الضریبیة

الى مساھمي الشركة صافي ربح الفترة العائدللسھم منوالمخفضالنصیب األساسي.12

اھمي لى مسل قسمة صافي ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة من خالإةالعائدمن األرباح اب النصیب األساسي للسھم یتم احتس
یلي:الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة وذلك كما

أیلول30أشھر المنتھیة في للتسعة
20182017

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

46,086,984,09424,340,265,616لیرة 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
1,375.73726.58لیرة سوریة لكل سھم)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 

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

أیلول30للتسعة أشھر المنتھیة في 
20182017

(غیر مدققة )(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

46,086,984,09424,340,265,616لیرة سوریة)صافي ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة (
)55,506,085()182,825,151(ینزل: فروق تقییم القطع غیر المحققة

45,904,158,94324,284,759,531

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

النصیب األساسي للسھم من صافي ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة 
1,370.27724.92استبعاد فروق تقییم القطع غیر المحققة (لیرة سوریة لكل سھم)بعد 
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المـوجـودات الـثابتــةصافي .13

ھي كما یلي:2018أیلول 30المنتھیة فيأشھرالتسعةإن حركة الموجودات الثابتـة خالل

المرحلي كما یلي:الشاملتم توزیع مصروف إستھالك الموجودات الثابتة في بیان الدخل الموحد(*)

ایلول30أشھر المنتھیة في للتسعة
2017 2018

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

12,863,223,111 13,199,862,267 )8(إیضاحالمصروف المحمل على مصاریف التشغیل
395,251,774 707,829,758 المصروف الظاھر في بیان الدخل الشامل الموحد المرحلي

13,258,474,885 13,907,692,025

اإلجمالي
تحسینات على 

عقارات مستأجرة 
وأخرى

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:

144,745,742,232  1,522,862,774  1,193,965,376   354,726,773  1,260,424,042  1,442,498,338 138,971,264,929 2018كانون الثاني 1الرصید في 
21,898,272,922  1,384,813,390 -  132,182,249  1,117,100,758 525,400,906 18,738,775,619 اإلضافات 

)898,800,380( )181,480,135( - )4,575,469( - )31,939,214( )680,805,562( اإلستبعادات
165,745,214,774  2,726,196,029  1,193,965,376  482,333,553  2,377,524,800  1,935,960,030 157,029,234,986 2018أیلول30في الرصید 

االستھالكات:
80,200,634,185 644,792,372 -   142,773,506 632,592,802 670,282,029 78,110,193,476 2018كانون الثاني 1الرصید في 
13,907,692,025 152,061,688 - 26,645,776 268,335,712 260,786,582 13,199,862,267 اإلضافات(*)

)834,219,304( )152,030,928( - )4,369,169( - )7,628,023( )670,191,184( اإلستبعادات
93,274,106,906 644,823,132 -  165,050,113 900,928,514 923,440,588 90,639,864,559 2018أیلول30 الرصید في 

صافي القیمة الدفتریة:

72,471,107,868  2,081,372,897  1,193,965,376  317,283,440  1,476,596,286  1,012,519,442 66,389,370,427 2018أیلول 30في
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(تتمة)صافي المـوجـودات الـثابتــة. 13

ھي كما یلي:2017أیلول 30أشھر المنتھیة في التسعةإن حركة الموجودات الثابتـة خالل 

ل. ن إستخدام ھذه االصوقامت الشركة بإعادة تصنیف جزء من الموجودات الثابتة والموجودات المعنویة ضمن فئات جدیدة لتتناسب مع التطورات التكنولوجیة والغرض م2017خالل الربع الرابع من العام 
ألصول المشتراة بعد ذلك التاریخ. لم یكن لعملیة إعادة التصنیف أي أثر على األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة وعلى جمیع ا2016قامت الشركة بتطبیق إعادة التصنیف على األرصدة اإلفتتاحیة لعام 

.المرحليبیان الدخل الشامل الموحدجمالي االستھالكات واإلطفاءات فيوالمعنویة، وبالتالي لم ینتج عنھا أي اثر على ا

اإلجمالي
تحسینات على 

عقارات مستأجرة 
وأخرى

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:

94,323,414,588  1,218,252,665 93,270,627 214,647,536 1,129,893,978 948,241,438 90,719,108,344 2017كانون الثاني 1الرصید في 
31,107,968,597 101,021,623  1,100,694,749 15,764,331 125,157,905 392,483,068 29,372,846,921 اإلضافات 

)1,818,393,510( - - )3,993,494( )10,075,712( )30,884,999( )1,773,439,305( اإلستبعادات
123,612,989,675  1,319,274,288  1,193,965,376 226,418,373 1,244,976,171 1,309,839,507  118,318,515,960 2017أیلول30في الرصید 

االستھالكات:

64,488,094,327 430,465,486 - 128,002,956 445,278,126 473,819,867 63,010,527,892 2017كانون الثاني 1الرصید في 
13,258,474,885 83,239,526 - 10,818,574 146,936,913 154,256,761 12,863,223,111 اإلضافات

)1,782,425,884( - )1,702,502 ( )10,075,712( )27,678,441( )1,742,969,229( اإلستبعادات

75,964,143,328 513,705,012 - 137,119,028 582,139,327 600,398,187 74,130,781,774 2017أیلول30الرصید في 

صافي القیمة الدفتریة:
47,648,846,347 805,569,276  1,193,965,376 89,299,345 662,836,844 709,441,320 44,187,734,186 2017أیلول 30في 
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المـوجـودات الـثابتــة (تتمة)صافي . 13

ھي كما یلي:2017كانون األول 31إن حركة الموجودات الثابتـة خالل السنة المنتھیة في 

اإلجمالي
تحسینات على 

عقارات مستأجرة 
وأخرى

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:

94,323,414,588 1,218,252,665 93,270,627  214,647,536  1,129,893,978 948,241,438 90,719,108,344 2017كانون الثاني 1الرصید في 

52,710,913,913 304,610,109  1,100,694,749  144,927,631 140,605,776 529,384,067 50,490,691,581 اإلضافات 

(2,288,586,269) - - (4,848,394) (10,075,712) (35,127,167) )2,238,534,996( اإلستبعادات

144,745,742,232 1,522,862,774  1,193,965,376  354,726,773  1,260,424,042 1,442,498,338 138,971,264,929 2017كانون األول31في الرصید 

االستھالكات:
64,488,094,327 430,465,486 -  128,002,956 445,278,126 473,819,867 63,010,527,892 2017كانون الثاني 1الرصید في 

17,946,297,831 214,326,886 - 16,568,219 197,390,388 225,159,487 17,292,852,851 اإلضافات

(2,233,757,973) - - (1,797,669) (10,075,712) (28,697,325) )2,193,187,267( اإلستبعادات

80,200,634,185 644,792,372 -  142,773,506 632,592,802 670,282,029 78,110,193,476 2017كانون األول 31الرصید في 

صافي القیمة الدفتریة:

64,545,108,047 878,070,402  1,193,965,376  211,953,267 627,831,240 772,216,309 60,861,071,453 2017كانون األول 31في 
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المعنویةودات ـوجـالمصافي .14

ھي كما یلي:2018أیلول30أشھر المنتھیة في التسعةخالل المعنویةوجودات إن حركة الم

اإلجمالي تراخیص البرامج تراخیص التردد ومزود 
اإلنترنت ترخیص الشبكة النقالة (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة
:التكلفة

30,993,930,430 887,930,430 5,106,000,000 25,000,000,000 2018كانون الثاني 1الرصید في 
104,250,127 104,250,127 - - اإلضافات 

- - - - االستبعادات
31,098,180,557 992,180,557 5,106,000,000 25,000,000,000 2018أیلول30الرصید في

االطفاءات:
4,533,628,162 407,667,260 375,960,902 3,750,000,000 2018كانون الثاني 1الرصید في 
1,264,241,321 118,063,126 208,678,195 937,500,000 اإلضافات

- - - - االستبعادات
5,797,869,483 525,730,386 584,639,097 4,687,500,000 2018أیلول30الرصید في

:صافي القیمة الدفتریة
25,300,311,074 466,450,171 4,521,360,903 20,312,500,000 2018أیلول30في
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(تتمة)صافي المـوجـودات المعنویة. 14

ھي كما یلي:2017أیلول 30إن حركة الموجودات المعنویة خالل التسعة أشھر المنتھیة في 

اإلجمالي تراخیص البرامج التردد ومزود تراخیص
اإلنترنت ترخیص الشبكة النقالة

(غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة سوریةلیرة  لیرة سوریة

:التكلفة
27,255,335,954 749,935,954 1,505,400,000 25,000,000,000 2017كانون الثاني 1الرصید في 

5,205,782,833 99,782,833 5,106,000,000 - ضافاتاإل
)1,505,400,000( - )1,505,400,000( - االستبعادات

30,955,718,787 849,718,787 5,106,000,000 25,000,000,000 2017أیلول30الرصید في

االطفاءات:
4,266,106,073 260,706,073 1,505,400,000 2,500,000,000 2017كانون الثاني 1الرصید في 
1,354,874,733 110,752,045 306,622,688 937,500,000 اإلضافات

)1,505,400,000( - )1,505,400,000( - االستبعادات
4,115,580,806 371,458,118 306,622,688 3,437,500,000 2017أیلول 30الرصید في

:صافي القیمة الدفتریة
26,840,137,981 478,260,669 4,799,377,312 21,562,500,000 2017أیلول 30في 

ل. ھذه االصون إستخدامقامت الشركة بإعادة تصنیف جزء من الموجودات الثابتة والموجودات المعنویة ضمن فئات جدیدة لتتناسب مع التطورات التكنولوجیة والغرض م2017خالل الربع الرابع من العام 
وعلى جمیع األصول المشتراة بعد ذلك التاریخ. لم یكن لعملیة إعادة التصنیف أي أثر على األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة 2016قامت الشركة بتطبیق إعادة التصنیف على األرصدة اإلفتتاحیة لعام 

.المرحليبیان الدخل الشامل الموحدكات واإلطفاءات في والمعنویة، وبالتالي لم ینتج عنھا أي اثر على اجمالي االستھال
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(تتمة)صافي المـوجـودات المعنویة . 14

ھي كما یلي:2017ل األوكانون31إن حركة الموجودات المعنویة خالل السنة المنتھیة في 

اإلجمالي تراخیص البرامج تراخیص التردد ومزود 
اإلنترنت ترخیص الشبكة النقالة

(مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

:التكلفة

27,255,335,954 749,935,954 1,505,400,000 25,000,000,000 2017كانون الثاني 1الرصید في 

5,243,994,476 137,994,476 5,106,000,000 - اإلضافات 

)1,505,400,000( - )1,505,400,000( - االستبعادات
30,993,930,430 887,930,430 5,106,000,000 25,000,000,000 2017كانون األول 31الرصید في 

االطفاءات:
4,266,106,073 260,706,073 1,505,400,000 2,500,000,000 2017كانون الثاني 1الرصید في 

1,772,922,089 146,961,187 375,960,902 1,250,000,000 اإلضافات

)1,505,400,000( - )1,505,400,000( - االستبعادات

4,533,628,162 407,667,260 375,960,902 3,750,000,000 2017كانون األول 31الرصید في 
:صافي القیمة الدفتریة

26,460,302,268 480,263,170 4,730,039,098 21,250,000,000 2017كانون األول 31في
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موجودات معنویة وثابتة قید التثبیت.15

تشتمل على موجودات ثابتة تم شراء معظمھا من موردین خارجیین وانتقلت ملكیتھا إلى الشركة خالل الفترة، إال أن إجراءات التخلیص 
الجمركي والتركیب والتشغیل لم تستكمل حتى نھایة الفترة. كما تشتمل على قیمة ألعمال مدنیة قید اإلنشاء.

ودائع وتأمینات.16

ملیون 18یمثل ھذا البند أرصدة تأمینات نقدیة لدى أحد البنوك مقابل كتاب الكفالة الصادر لصالح الشركة السوریة لالتصاالت بقیمة 
تحویل) الموقعة مع الشركة السوریة –تشغیل –(بناء BOTبموجب اتفاقیة لیرة سوریة)7,848,000,000(دوالر أمریكي

والتأمینات لحین االنتھاء من ائعفقد تم تحویل ھذا المبلغ الى حساب الودBOTلالتصاالت. وحیث أنھ تم توقیع اتفاقیة انھاء عقد 
المبلغ (راجع بكاملفقد تم تشكیل مخصص ،تحصیل المبلغولمواجھة احتمال عدم،الحالیةلظروف لاجراءات تحریر الكفالة. ونتیجة 

).25یضاح اإل

موجودات غیر متداولة أخرى.17

قیمة المبالغ النقدیة المودعة في الحسابات العائدة لشركة 2018أیلول 30كما في رصید الموجودات غیر المتداولة األخرىیمثل
لدى أحد المصارف المحلیة والمجًمدة لصالح الشركة السوریة لالتصاالت بخصوص تسویة دعاوى فوات العائدات المقامة سیریتل

على شركة سیریتل موبایل تیلیكوم المساھمة العامة المغفلة أمام محكمة القضاء اإلداري وذلك بموجب محضر االتفاق بین الطرفین 
.2014حزیران 10بتاریخ 

خرىأدینـة أرصـدة م.18

2017كانون األول 31 2018أیلول30
(مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة

2,474,120,303 2,814,885,222 ً إیجارات مدفوعة مقدما
2,552,412,747 12,523,606,836 دفعات مقدمة للموردین

464,430,868 329,591,803 ًإعالنات مدفوعة  مقدما
497,701,859 845,435,823 ً مصاریف صیانة مدفوعة مقدما

5,424,658 - إیرادات فوائد مستحقة
23,402,902 440,271,381 أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة 
39,696,986 133,708,690 ً أجور الوصالت المكرویة المدفوعة مقدما
41,616,438 202,393,425 لقاء خدمات معلوماتیة مدفوعة مقدماًمصاریف 

560,020,000 140,005,000 دفعات مقدمة ألجور حمایة الترددات السنویة
58,193,010 11,110,988 ً أقساط تأمین مدفوعة مقدما
88,899,541 751,077,999 أخرى

6,805,919,312 18,192,087,167
دفعات مقدمة للحكومة السوریة عن تقاسم اإلیرادات .19

في وثیقة الترخیص االفرادي لتشغیل اإلیرادات والواردة) من المادة الثالثة المتعلقة بتقاسم 1-3-3یلتزم المرخص لھ وفق الفقرة (
ابتداء اسم االیراد الشھري التقدیري ) من تق%85الشبكات النقالة العمومیة بتسدید دفعات شھریة مقدمة عن تقاسم اإلیرادات بنسبة (

)2017من تقاسم اإلیراد الشھري خالل عام %75(وبنسبة 2018من عام 

دفعات مقدمة للھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت.20

غیل لتش) من المادة الثالثة المتعلقة بتقاسم اإلیرادات والواردة في وثیقة الترخیص االفرادي6-4-3یلتزم المرخص لھ وفق الفقرة (
قالشبكات النقالة العمومیة بتسدید األجور والمساھمات السنویة للھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت في بدایة السنة المالیة موضع االستحقا

إلى إیرادات السنة المالیة السابقة، ویتم تسویة الفروقات عند صدور التحقق  وتحتسب المبالغ الواجب تسدیدھا بشكل مؤقت استناداً
).30یضاح (راجع اإللفعلي إلیرادات السنةا
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ودائــع لدى البنـوكنقـد و.21

2017كانون األول 31 2018أیلول 30
(مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة

5,021,801,043 1,113,084,524 نقد في الصندوق وشیكات برسم التحصیل
19,839,066,664 23,407,170,253 حسابات جاریة

250,000,000 - ودائع ألجل لدى البنوك (ذات استحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشھر)

25,110,867,707 24,520,254,777

لغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة الموحد المرحلي، یتكون النقد وما في حكمھ من المبالغ التالیة:

2017أیلول 30 2017كانون األول 31 2018أیلول 30
(غیر مدققة) (مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

1,124,424,310 5,021,801,043 1,113,084,524 نقد في الصندوق وشیكات برسم التحصیل
12,002,810,036 19,839,066,664 23,407,170,253 حسابات جاریة
13,127,234,346 24,860,867,707 24,520,254,777

المصارف في الجمھوریة العربیة لیرة سوریة مودعة في حساب خاص لدى احد811,632,083تتضمن الحسابات الجاریة مبلغ
2018أیلول30السوریة ومخصصة لألرباح الموزعة على المساھمین الذین لم یقوموا باستالم نصیبھم من األرباح الموزعة حتى تاریخ 

.2017كانون األول 31لیرة سوریة كما في 853,769,818بینما بلغت 

رأس المال المدفوع.22

100سھم بقیمة اسمیة تعادل 33,500,000لیرة سوریة مقسم إلى 3,350,000,000یبلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمدفوع 
2017كانون األول 31و2018أیلول30لیرة سوریة لكل سھم كما في 

االحتیاطیات.23

االحتیاطي اإلجباري

لقانون الشركات، على الشركة أن تقتطع  أرباحھا الصافیة لتكوین االحتیاطي اإلجباري ولھا أن توقف ھذا االقتطاع إذا من %10وفقاً
بلغ ھذا االحتیاطي ربع رأس المال إال أنھ یجوز بموافقة الھیئة العامة للشركة االستمرار في اقتطاع ھذه النسبة حتى یبلغ مجموع 

الحتیاطي یساوي ربع رأسمال الشركة. یستعمل االحتیاطي االقتطاعات لھذا االحتیاطي كامل رأسمال الشركة. إن الرصید الحالي ل
.االجباري من قبل مجلس االدارة لمواجھة الظروف االستثنائیة وغیر المنتظرة

االحتیاطي اإلختیاري

لھیئة اإن الرصید الحالي لالحتیاطي یساوي نصف رأسمال الشركة. یستعمل االحتیاطي االختیاري وفقا لما یقرره مجلس االدارة أو 
رباح للمساھمین.أالعامة. وللھیئة العامة أن تقرر توزیع الجزء غیر المستعمل منھ أو أي جزء منھ ك
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مخصص مطالبات محتملة وأخرى.24

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

مخصصات متنوعة.25

ھي كما یلي:2018أیلول 30إن حركة ھذه المخصصات خالل التسعة أشھر المنتھیة في 

المجموع
مخصص عدم استرداد 

ودائع وتأمینات
مخصص عن بدالت 

منافع الموظفین

مخصص اضمحالل 
قیمة أجھزة البث 

الخلوي (غیر مدققة)
سوریةلیرة  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

17,160,936,752 7,848,000,000 297,972,516 9,014,964,236 2018كانون الثاني 1الرصید في 
)5,424,976,427( - - )5,424,976,427( الفترةخالل المسترد

11,735,960,325 7,848,000,000 297,972,516 3,589,987,809 2018أیلول 30الرصید 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  متضررة المناطق البعض البث الخلوي نتیجَة

ونتیجة لتحسن الوضع المیداني، تمكنت الشركة من الوصول إلى بعض المناطق التي 2018عام خالل بدقة. لتحدید قیمة ھذه الخسائر 
م تتعذر الوصول إلیھا خالل االعوام الماضیة مما أدى الى استرداد جزء من ھذا المخصص بعد إعادة تقییم الحالة في تلك المناطق.

ضمن بند "مصاریف مباشرة أخرى".المرحليالموحدالشامل في بیان الدخل باسترداد المخصص االعتراف 

مخصص عن بدالت منافع الموظفین

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

مخصص عدم استرداد ودائع وتأمینات

ص المكون مقابل احتمال  یلیمثل المبلغ المخص كامل قیمة الودائع والتأمینات المودعة لدى أحد البنوك في أوروبا والبالغة عدم تحص
تردادھا حتى تاریخ البیانات المالی7,848,000,000ملیون دوالر أمریكي (18 وریة) والتي لم یكن باإلمكان اس ة نتیجة لیرة س

).16للظروف الراھنة (إیضاح 
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أخرىأرصدة دائنة.26

2017كانون األول 31 2018أیلول 30
(مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة

66,739,057 2,536,150,668 رسوم إدارة مستحقة ألطراف ذات عالقة
- 621,279,508 (*)طراف ذات عالقةمن أض قصیرة األجلقرو
- 111,250,000 ذات عالقةمن أطراففوائد مستحقة

16,893,328 160,183,423 مخصص مكافآت موظفین
2,202,000,000 1,404,000,000 أجور تراخیص الترددات المستحقة

570,754,845 770,307,306 بنى تحتیة وأجور دارات مستحقة 
85,228,154 370,669,200 أجور مستحقة عن استخدام الوصالت األرضیة

- 59,446,686 مصاریف استشارات مستحقة 
1,998,028,756 1,710,307,988 أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة 
2,589,618,495 3,140,819,945 أرصدة مستحقة عن أجور كھرباء وإیجار وإشغال األبراج

401,893,449 425,208,981 أرصدة مستحقة عن حوافز مبیعات
361,160,927 326,283,450 العمالءتأمینات 
790,509,944 427,123,850 تأمینات الموزعین
36,460,676 70,698,817 مصاریف دعایة وإعالن مستحقة 

1,251,294,469 837,457,951 مصاریف صیانة مستحقة
3,308,596,381 3,795,886,470 مستحقة تشغیلیةمصاریف 
5,325,436,475 3,028,142,465 بضاعة في الطریقذمم مستحقة لموردین 

933,385,814 1,027,748,916 مصاریف تجوال مستحقة
46,124,102 42,924,276 تحصیالت طوابع غیر مسددة

467,877 - ضرائب مستحقة على ودائع بنكیة
101,034,637 92,783,621 مطلوبات متداولة أخرى

20,085,627,386 20,958,673,521

لتمویل%10ھا بفائدة مقطوعة مقدار،طرف ذو عالقة،مقدمة من شركة إي تي أس لیمتداألجلةض قصیرقرو(*) یمثل ھذا الرصید 
.من موردین خارجیینتجھیزات ومعدات الشبكة شراء 

مؤجلةإیرادات .27

الشركة.یتكون ھذا البند من إیرادات غیر متحققة ناتجة عن خدمات 

المستحق للشركة السوریة لالتصاالت .28

2017كانون األول 31 2018أیلول30
(مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة

148,462,164 41,701,805 أجور الترابطعنالمستحق للشركة السوریة 
1,375,432 1,375,432 دیون الفترة التجریبیة وبنود أخرى 

149,837,596 43,077,237
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لحكومة السوریة عن تقاسم اإلیرادات لالمستحق .29

2017كانون األول 31 2018أیلول30
(مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة

842,246,248 652,156,615 المستحق عن إیرادات الحقة الدفع
5,559,858,290 4,105,071,245 عن إیرادات مسبقة الدفعالمستحق 
2,115,916,209 1,483,713,224 المستحق عن إیرادات الجیل الثالث

56,565,105 46,126,873 المستحق عن إیرادات تجوال الزائرین األجانب
10,583,474 10,583,474 المستحق عن بنود أخرى اضافیة غیر مرتبطة باإلیراد

)4,763,808,618( )4,671,981,218( دفعات مقدمة 
3,821,360,708 1,625,670,213

المستحق للھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت .30

إن المبلغ المستحق للھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت ھو لقاء أجور الترخیص السنوي ولقاء أجور موارد االتصاالت المستخدمة خالل 
مقسمة على الشكل التالي: ھمة في صندوق الخدمة الشاملةالمساالفترة باستثناء الترددات، ولقاء 

2017كانون األول 31 2018أیلول 30
(مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة

262,680,843 203,968,837 المستحق لقاء أجور ومساھمات عن إیرادات الحقة الدفع
1,603,722,192 1,328,024,214 المستحق لقاء أجور ومساھمات عن إیرادات مسبقة الدفع

579,044,685 480,920,675 المستحق لقاء أجور ومساھمات عن إیرادات الجیل الثالث
20,646,750 12,359,322 المستحق لقاء أجور ومساھمات عن إیرادات تجوال الزائرین األجانب

661,614 597,282 لقاء أجور ومساھمات عن بنود أخرى اضافیة غیر مرتبطة باإلیرادالمستحق 
)1,899,210,219( )2,025,870,330( دفعات مقدمة

567,545,865 -

توزیعات األرباح.31

على عدد 270توزیع مبلغ 2018حزیران 11أقرت الھیئة العامة للمساھمین في اجتماعھا المنعقد بتاریخ  لیرة سوریة لكل سھم بناًء
لیرة سوریة وذلك كجزء من أرباح السنوات السابقة 9,045,000,000سھم باجمالي قدره 33,500,000األسھم القائمة والبالغة 

لیرة سوریة 260توزیع مبلغ 2018كانون الثاني 9أقرت الھیئة العامة العادیة للمساھمین في اجتماعھا المنعقد بتاریخ المدورة. كما 
على عدد األسھم القائمة والبالغة لكل سھم  لیرة سوریة وذلك كجزء من 8,710,000,000باجمالي قدره سھم 33,500,000بناًء

توزیع مبلغ 2017تموز5أقرت الھیئة العامة العادیة للمساھمین في اجتماعھا المنعقد بتاریخ أرباح السنوات السابقة المدورة. كما 
على عدد األسھم القائمة والبالغة 230 لیرة سوریة 7,705,000,000سھم بإجمالي قدره 33,500,000لیرة سوریة لكل سھم بناًء

5أقرت الھیئة العامة العادیة للمساھمین في اجتماعھا المنعقد بتاریخ . كما 2016وذلك كجزء من األرباح القابلة للتوزیع عن عام 
على عدد األسھم القائمة والبالغة 230توزیع مبلغ 2017الثاني كانون ي قدره سھم بإجمال33,500,000لیرة سوریة لكل سھم بناًء

ةلیرة سوری7,705,000,000
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة.32

تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین

من %5وتحسب على أساس 2018لأیلو30لیرة سوریة كما في 6,858,110,604شور وشركة إي تي اس لیمتد بلغت قیمتھاوفأ–تي اس اس إداریة لشركةإن التعامالت مع األطراف ذات العالقة تتضمن أتعاب 
). إن ھذه األتعاب تتضمن تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین.2017أیلول 30لیرة سوریة كما في 6,070,039,278إجمالي اإلیرادات (

األطراف ذات العالقة:الجدول التالي یمثل إجمالي التعامالت معإن 

دائنـــون مدینـــــون مصاریــــف مشتریات أصول ثابتة ومعنویة
كانون األول31 أیلول30 كانون األول31 یلولأ30 أیلول30للتسعة أشھر المنتھیة في  أیلول30للتسعة أشھر المنتھیة في 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
(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

1,736,243,094 3,529,612,402 170,213,599 602,499,918 3,923,810,139 4,835,071,433 986,792,177 1,419,799,391 (*)شركة إي تي اس لیمتد

66,739,057 1,302,137,036 - - 3,035,019,639 3,429,055,302 - - اوف شور –شركة اس تي اس 

- 600,000 3,220,000 1,865,510 - 11,105,600 - - االسوریة الدولیة الخاصة للعلوم التكنولوجیالجامعة 

2,575,192 450,840 - - 2,015,995 2,195,365 - - شركة التملیك المحدودة المسؤولیة

33,986,494 48,914,739 3,663,930 2,916,916 13,439,645 15,675,262 - - شركة المدینة المساھمة المغفلة

- - 4,487,250 354,866 - - - - شركة شام المساھمة القابضة

73,661,000 - - 115,212,684 159,671,342 353,483,697 - - شركة صروح المساھمة المغفلة

700,000 818,500 7,858,102 3,719,241 3,923,100 2,060,000 - - شركة صندوق المشرق االستثماري

- 2,784,932 169,709,539 258,835,670 7,044,932 67,924,209 - - شركة نینار المحدودة المسؤولیة

341,387,335 470,986,651 - - 874,499,641 1,649,376,482 - - مؤسسة إیھاب مخلوف للنقل والتسویق السیاحي
2,255,292,172 5,356,305,100 359,152,420 985,404,805 8,019,424,433 10,365,947,350 986,792,177 1,419,799,391

.تتم الموافقة على سیاسات وشروط تسعیر المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة الشركة
والسنة المنتھیة 2018ایلول30خالل الفترة المنتھیة في. سترداد وتسدد عند الطلبإن المعامالت مع األطراف ذات العالقة ال تشترط وجود ضمانات وإن األرصدة المستحقة في نھایة الفترة ھي غیر حاملة للفائدة وقابلة لال

.، لم تسجل الشركة أي انخفاض في قیمة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة2017كانون األول 31في

تجھیزات ومعدات الشبكة لتمویل شراء %10بفائدة مقطوعة مقدارھا لیرة سوریة 000,000575,4,بقیمة ،طرف ذو عالقة،حصلت الشركة على قروض قصیرة األجل من شركة إي تي أس لیمتد2018خالل عام (*) 
من موردین خارجیین



المساھمة المغفلة العامةموبایل تیلیكوم سیریتل شركة 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة 

2018أیلول 30

36

االلتزامات الطارئةالرتباطات وا.33

رتباطات الرأسمالیةاال
لیرة 10,021,232,446لیرة سوریة (8,779,370,057، على الشركة ارتباطات رأسمالیة بمبلغ2018أیلول 30كما في 

.) متعلقة بشراء معدات شبكة اتصاالت من موردي الشركة الرئیسیین2017كانون األول 31سوریة كما في 

القانونیةالمطالبات 
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- باإلضافة إلى ما ورد أعاله، إن الشركة بسبب طبیعة نشاطاتھا ھي طرٌف
المراجعة مع مستشارھا لجمیع ھذه الدعاوى تعتقد بأن إجمالي االلتزامات التي قد تترتب على الشركة من جراء ھذه الدعاوى، في 

ر مادي على الوضع المالي للشركة.لن یكون لھا تأثیحال الخسارة

المطالبات الضریبیة

لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة 101,891,309بتسدید مبلغ 2011قامت الشركة خالل الربع الثاني من عام 
عن عام 2005 لشركة بتقدیم لیرة سوریة). وقد قامت ا836,955,208والبالغة 2005(إضافة إلى الضریبة المسددة سابقاً

االعتراضات الضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة. كما وقامت الشركة 
لسنوات سابقة.تعودلیرة سوریة عن فروق ضریبیة عن الشركات التابعة 11,988,763بتسدید مبلغ 

(إضافة 2006لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة 346,193,028بتسدید مبلغ 2012قامت الشركة خالل عام كما 
لیرة سوریة). وقد قامت الشركة بتقدیم االعتراضات الضریبیة 821,025,224والبالغة 2006إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام 

ریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة. كما وقامت الشركة بتسدید مبلغ الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الض
.لیرة سوریة عن فروق ضریبیة عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة5,428,951

(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 
، كما قامت الشركة بتعدیل المعالجة 2002لیرة سوریة عن عام 94,020,750ومبلغ 2001م لیرة سوریة عن عا65,733,447

مما أدى الى تخفیض مخصص ضریبة الدخل بمبلغ 2012الضریبیة لبعض بنود المصاریف واإلیرادات العائدة لعام 
صافي الفروقات الضریبیة الناتجة عن لیرة سوریة وقد تم رد ھذا المبلغ الى بیان الدخل الشامل الموحد لتصبح137,378,572

لیرة سوریة 448,006لیرة سوریة. كما وقامت الشركة بتسدید مبلغ 206,178,671مبلغ 2013السنوات السابقة خالل العام 
عن فروق ضریبیة عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة.

(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 

وقامت الشركة بتسدید مبلغ كما الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة.
.لیرة سوریة عن فروق ضریبیة عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة3,157,912

(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 مبان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة. الضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللج
لیرة سوریة عن فروق ضریبیة عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة. وعلیھ یكون إجمالي المسدد كفروقات 1,613,601

.لیرة سوریة122,132,278ضریبیة ناتجة عن سنوات سابقة مبلغ 
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(تتمة)االرتباطات وااللتزامات الطارئة.33

( تتمة)المطالبات الضریبیة
(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 1,477,435,022والبالغة 2010إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام 
وقامت الشركة باستردادالضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة. كما

لیرة سوریة عن 2,655,059كما وقامت الشركة بتسدید مبلغ . 2004و2003لیرة سوریة عن األعوام 579,838,941مبلغ 
قامت الشركة بتعدیل المعالجة الضریبیة لبعض بنود المصاریف فروق ضریبیة عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة. كما

لیرة سوریة وقد تم رد ھذا 116,662,921 ، مما أدى إلى تخفیض مخصص ضریبة الدخل بمبلغ 2005لعام واإلیرادات العائدة 
مبلغ2016المبلغ الى بیان الدخل الشامل الموحد لیصبح صافي الفروقات الضریبیة الناتجة عن السنوات السابقة خالل العام 

لیرة سوریة.590,743,706

لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة للشركات التابعة تعود لسنوات 2,636,024بتسدید مبلغ 2017كما قامت الشركة خالل عام 
سابقة.

(اضافة الى 2011لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لعام 44,929,222بتسدید مبلغ 2018قامت الشركة خالل العام 
وقد قامت الشركة بتقدیم االعتراضات الضریبیة لیرة سوریة) 1,540,051,864و البالغة2011الضریبة المسددة سابقا عن عام 

الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة.

أرقام المقارنة.34

. لم تؤثر عملیة إعادة التبویب ھذه على لتتناسب مع عرض أرقام السنة الحالیة2017تـم إعــادة تبویب بعض أرقام المقارنة للعام 
حقوق الملكیة أو ربح السنة السابقة. 

:المرحليالموحدالشامل یلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا في بیان الدخل 

المبلغالشرح2018ایلول30كما في التبویب 2017ایلول30كما في التبویب 
لیرة سوریة

إعادة تصنیف مصاریف مصاریف مباشرة أخرىاستھالكات
2,000,206,914مباشرة أخرى


